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Sammanfattning 

DSM-5 har valt att klassificera spelmissbruk som ett substansrelaterat missbruk då 

forskningen på området har funnit många likheter med substansmissbruk vad gäller förhöjd 

tolerans, sämre beslutsförmåga och lägre impulsförmåga. Dock har det väckts kritiska röster 

beträffande generaliseringen av gruppen spelmissbrukare, och forskare menar att beroende på 

om personer vänder sig till så kallade skicklighetsspel eller chansspel, finns det olika 

bakomliggande orsaker till varför människor börjar spela om pengar.  Syftet med denna studie 

har därför varit att analysera likheter och skillnader i hur svenska skicklighetsspelare och 

chansspelare beskriver sina upplevelser och erfarenheter av att vara spelmissbrukare. Studien 

har baserats på totalt åtta kvalitativa intervjuer med respondenter inom respektive grupp. 

Intervjuerna utgick från semistrukturerade frågor som berörde respondenternas tidigare 

relation till spel, vad som fick dem att börja samt hur det utvecklades till ett spelmissbruk. 

Respondenternas utsagor bearbetades genom tematisk analys. Resultatet visade skillnader 

mellan grupperna vad gäller motivationen till att börja spela då skicklighetsspelarna upplevde 

ett större nöje och underhållning till spelet medan chansspelarna såg spelet som en 

konsekvens eller nödvändighet på grund av den rådande livssituationen. Likheterna mellan 

grupperna blev tydliga i takt med mer frekvent spelande, då framförallt verklighetensflykten 

och jakten på ekonomiska kompensation var centrala faktorer. Studien har bidragit till en 

djupare förståelse kring spelmissbrukares upplevelser och kan vara till hjälp för framtida 

forskning som vill titta närmare på skillnader inom gruppen spelmissbrukare. Studien kan 

även vara till hjälp för professionella som möter spelmissbrukare och som strävar efter att 

anpassa behandlingen beroende på vilken speltyp som konsumeras. 

 

Nyckelord: Spelmissbruk, speltyp, self-determination theory, motivation, skicklighet, chans 
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1.  Inledning 

I detta avsnitt presenteras en kortare bakgrund till och motivet till den aktuella studien, följt 

av problemformulering samt syfte och frågeställningar.  

 

1.1 Ökad spelmarknad och växande problematik 

Enligt WHO (2017) har tillväxten av kommersiellt spelande sedan 1980-talet varit så pass stor 

att den saknar motstycke och menar att de globala spelförlusterna uppskattades till 400 

miljarder dollar under 2016 (WHO, 2017). Denna utveckling förväntas även att fortsätta på 

grund av en ökad acceptans till spel om pengar samt den teknologiska utvecklingen som har 

bidragit till en ökad tillgänglighet till spel.  

  Här hemma i Sverige har utländska spelbolag kunnat marknadsföra sig inom den svenska 

spelmarknaden med hänvisning till den fria rörligheten inom EU, vilket har bidragit till ett 

större tillgänglighet och sämre konsumentskydd för den svenska befolkningen 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Socialstyrelsen har sedan förra åberopat spelmissbruk som ett 

folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 2017) då totalt sex procent av den svenska befolkning 

antingen har ett spelmissbruk eller är i ett riskfyllt beteende.  Detta har inneburit nya 

lagstiftningar såsom större ansvar hos myndigheter till att vårda personer med spelmissbruk 

och nya striktare regleringar för utländska spelbolag. 

 

1.2 Generaliserad uppfattning om spelmissbrukare 

Idag har spelmissbruk fått allt större plats inom forskningen, vilket bland annat har bidragit 

till att spelmissbruk har blivit en ny klassifikation i DSM-5. Definitionen av spelmissbruk 

som ett beteendemissbruk har dock inneburit att majoriteten av forskningen har sökt efter 

likheter med andra typer av substansmissbruk, och har på så vis generaliserat hela gruppen 

spelmissbrukare. Likheterna har framförallt funnits genom kognitiva förmågor såsom låg 

impulskontroll, förhöjd tolerans och psykiatriska diagnoser (Volkow & Fowler, 2000; Moeller 

et al. 2001; Bark et al., 2005). 

   Vad gäller personligheter och motivationen till att spela om pengar har ett fåtal utländska 

studier lyckats finna olikheter inom spelmissbrukare beroende på vilken speltyp som har 

konsumerats. Exempelvis påpekade Lindridge, Beatty & Northington (2017) att personer som 

spelade vadslagning och poker motiverades till att spela då de fick möjligheten att visa upp 
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sin skicklighet och kunskap. Linnet, Thomsen, Møller & Callesen (2010) kom istället fram till 

att personer som spelade på lotto och spelmaskiner drevs av att ”komma bort” från hemmiljön 

eller arbetslivet. 

    Med andra ord finns indikationer på att spelmissbrukare inte bör generaliseras som en hel 

grupp och likställas med substansmissbrukare, utan beroende på valet av speltyp kan det finns 

olika bakomliggande orsaker till varför människor börjar spela om pengar.  

 

1.3 Problemformulering 

Idag har de fåtal utländska studier som har studerat olika speltyper lyckats uppmärksamma 

framförallt två grupper av spelmissbrukare; skicklighetsspelare och chanspelare. Dock har 

dessa studier i regel varit kvantitativa och har utgått från demografiska kartläggningar där 

forskningspersonerna antingen svarar på enkäter eller fyller i en självrapport.  

    Studier som har utgått från den svenska kontexten har dock varit mycket begränsade 

beträffande skillnaderna mellan chansspelare och skicklighetsspelare. Det kunskapsunderlag 

som är framtaget av Swelogs i uppdrag av folkhälsomyndigheten (2018) fokuserar i huvudsak 

på hela gruppen spelmissbrukare, utan att för den delen beakta vad de olika speltyperna kan 

ha för inverkan bland olika individer. Det är därför nödvändigt att betrakta gruppen 

spelmissbrukare med nya ögon och inte endast utgå från studier utanför Sveriges gränser som 

har en annan typ av spelmarknad och spelreglering och därmed ett annat konsumentskydd.      

   Lotteriinspektionen (2017) rapporterade att vadhållning och poker var den största 

produktkategorin för aktörer utan svenskt tillstånd och utgjorde 49 procent av deras 

omsättning vilket indikerar att skicklighetsspel var en populär speltyp för den svenska 

befolkningen. Detta visar på att det behövs studier som tittar på de olika speltyperna i en 

svensk kontext och om det finns underliggande mekanismer och faktorer som kan särskilja 

olika spelmissbrukare beroende på vilken speltyp som konsumeras.  

   Mot bakgrund av detta är det därför nödvändigt att studera målgruppen spelmissbrukare i 

Sverige, och mer specifikt söka efter likheter och skillnader mellan de två olika speltyperna; 

skicklighetsspelare och chansspelare. Genom att uppmärksamma spelmissbruk utifrån detta 

perspektiv, skapas också möjligheten att undvika generaliseringen av gruppen 

spelmissbrukare och finna skillnader i förhållande till övrigt substansmissbruk. Denna studie 

kommer därför att fokusera på att finna förståelse kring spelmissbrukare, och särskilt söka 

efter samband och mönster i förhållande till valet av speltyp. 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera likheter och skillnader i hur skicklighetsspelare och 

chanspelare beskriver deras erfarenheter och upplevelser av att vara spelmissbrukare. 

 

    Mer specifikt syftar studien till att besvara följande frågeställningar: 

- Vad motiverar spelmissbrukare att börja spela skicklighetsspel eller chansspel? 

- Finns det några personliga karaktärsdrag som avgör valet av speltyp hos 

spelmissbrukare? 

- Finns det en skillnad mellan skicklighetsspelare och chansspelare vad gäller utvecklingen 

till ett spelmissbruk? 

 

2. Kunskapsöversikt 

Kunskapsöversikten inleds med en kortare historisk bakgrund följt av en beskrivning av den 

svenska spelmarknaden och relevant lagstiftning.  Därefter redogörs hur definitionen av 

spelmissbruk har utvecklats med tiden, och hur den ser ut idag. Senare presenteras tidigare 

forskning relaterat till spelmissbruk, dess likheter med annat missbruk, samt vilka upptäckter 

som har gjorts gällande spelmissbruk och olika speltyper.  

 

2.1 Bakgrund  

Spel om pengar har länge varit en alldaglig aktivitet världen över Raento, Schwartz & Binde, 

2011). 

 Gambling, som det också kallas, innebär att spela om pengar på specifika spel såsom 

kortspel, tärning, spelmaskiner, lotterier, skraplotter, bingo, roulett, tävlingslopp och 

sportevenemang (Petry, 2004). Under vissa perioder i historien har gambling varit förknippat 

med något att förakta eller ansetts som en kriminell gärning, men har under andra perioder 

varit något som tolererats eller till och med någonting att värna om (Morse & Goss, 2007). 

   År 1897 startade den moderna historien för gambling i Sverige, efter nästan 40 års totalt 

spelförbud. Det statliga lotteriet grundades, vilket lade grunden till en snabb utveckling av 

den svenska spelmarknaden. Spel på hästar blev legaliserat 1923 och spela på fotbollsmatcher 

blev tillåtet ett decennium senare. Dessa regleringar bidrog till ett bredare intresse hos större 

delar av den svenska befolkningen, vilket gjorde det möjligt att delta med låga summor, men 

ändå kunna vinna stora belopp (Binde, 2014).  



 7 

Fram till 1980 var spelbolagens uppgift att endast möta kraven för spel, utan att för den delen 

stimulera och marknadsföra spelen (Binde, 2014).  Efter 1980 fick dock de monopolistiska 

bolagen tillåtelse att främja sina tjänster och utöka sitt utbud av spel. Detta kommersiella 

synsätt bidrog till en stor expansion av spel om pengar vilket resulterade i att olika 

välgörenhetslotterier, spelmaskiner och bingospel blev introducerade för svenska folket. År 

1995 hade Bingolotto kommit att blivit det mest populära tv-programmet, som lockade en 

tredjedel av hela den svenska befolkningen (Gustavsson, 2012). Denna trend av utökad 

kommersialisering av spel om pengar har fortsatt till nutid, och har blivit ännu mer intensivt i 

och med internets utveckling.  

 

2.2 Spelmarknaden i Sverige idag 

Idag utgörs den svenska spelregleringen av framförallt två centrala lagstiftningar; lotterilagen 

(SFS 2017:634) och kasinolagen (SFS 1999:355). Lotteriinspektionen (2017), som har i 

uppdrag av staten att inspektera den svenska spelmarknaden, uppger att spelbolagen Svenska 

spel, Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) och Casino Cosmopol AB tillsammans utgör 

inkomstkällan för staten inom spelmarknaden.   

   Svenska Spel har fått i uppdrag av regeringen att bedriva spel inom lotterier, vadhållning, 

internetpoker, värdeautomater och kasinon. Detta tillstånd möjliggör bolaget att sälja sina 

produkter fysiskt via ombud men även via internet och mobiltelefoni. Casino Cosmopol AB 

bedriver totalt fyra kasinon runt om i Sverige. Enligt kasinolagen (SFS 1999:355) får det 

endast finnas traditionella kasinospel såsom roulett, black jack, poker samt spelautomater. 

ATG erbjuder spel på trav och galopp och är därmed det enda spelbolaget idag som har 

tillstånd att bedriva spel på hästar i Sverige. Utöver de statliga spelbolagen finns 

folkrörelsernas lotterier som bedrivs av ideella organisationer som har tillstånd att erbjuda 

spel som exempelvis Bingolotto och Postkodsmiljonären. Till sist finns privata aktörer som 

har fått tillstånd att erbjuda spel om pengar. Restaurangkasinon är den enda spelform som 

privata aktörer och privatpersoner kan söka tillstånd för, och skall anordnas i samband med en 

offentlig nöjestillställning eller hotell- och restaurangverksamhet om det för rörelsen finns 

serveringstillstånd enligt alkohollagen (Lotteriinspektionen, 2017). 

   Överskottet från spelbolagen går till allmännyttiga intressen genom staten eller ideella 

intressen, som föreningar som främjar idrott, kultur, omsorg om barn och ungdom eller annan 

social verksamhet. Undantagen är ATG då överskottet går till hästsporten samt de privata 

företagen som bedriver restaurangkasinon (Folkhälsomyndigheten, 2018). 
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   Utöver direkta krav på de specifika spelformernas omsättning, har alla ovannämnda 

verksamheter även krav på social skyddshänsyn, till exempel krav på att upprätthålla 

åldersgränser, erbjuda hjälp och stöd, och informera om spelandets risker och 

kontaktuppgifter till stödlinjen (SFS 2017:634 10§). Även marknadsföringen av spel till 

konsumenter skall iaktta särskild måttfullhet och skall varken vara påträngande eller 

uppsökande (SFS 2017:634 47§). 

   År 2014 riktade EU-kommissionen kritik mot det svenska spelmonopolet och att bolaget 

Svenska spel hade satsat mer och mer på reklam och på att utveckla spel istället för att skydda 

konsumenterna mot spelmissbruk (European Commission, 2013). Med anledning av detta 

uppmanades Sverige att följa EU:s regler om fri rörlighet för tjänster och inte vidmakthålla 

ensamrätten och strikt statlig kontroll.  

   Samtidigt har lotteriinspektionen (2017) visat att aktörer utan svenskt tillstånd har kommit 

att ta allt större plats i den svenska spelmarknaden. Dessa aktörer erbjuder bland annat 

sportspel och internetkasino och har sammantaget visat en stark omsättningsökning och tagit 

marknadsandelar. Lotteriinspektion (2017) har försökt uppskatta hur mycket denna typ av 

verksamhet omsätter i Sverige, vilket har varit svårt då många mindre spelbolag har dykt upp. 

Deras bedömning var dock att denna del av marknaden stod för cirka 5,5 miljarder kronor 

efter utbetalda vinster under 2017. Detta innebar att de utländska aktörerna stod för 24,3 % av 

den totala spelmarknaden vilket var en ökning med 16,5 % från 2012. Anledningen till denna 

utveckling har bland annat varit att svenska konsumenter har spelat i allt större utsträckning 

på internet (Lotteriinspektionen, 2017) men framförallt har det grundat det sig på 

marknadsföringen. Eftersom dessa bolag inte anses anordna spel och lotterier i Sverige 

omfattas de inte av den svenska spellagstiftning och behöver därför inte förhålla sig till 

restriktionerna om marknadsföring. Detta möjliggörs av att svenska mediebolag erbjuder sina 

plattformar till spelbolagen med hänvisning till EU-rätten om fri rörlighet för tjänster. 

Lotteriinspektionen (2018) menar dock att de svenska mediebolagen bryter mot lagen då de 

inte förhåller sig till restriktionerna för marknadsföringen av spel.  

   Det svenska konsumentskyddet har med andra ord kritiserats både hos de statliga 

spelbolagen via EU-kommissionen, men även den fria rörligheten som möjliggör för 

utländska aktörer att marknadsföra sig i Sverige. Idag finns det dock en förhoppning om att 

konsumentskyddet kan stärkas med anledning av den nya lag (SFS 2018:1138) som träder i 

kraft år 2019 som innebär att ett licenssystem implementeras hos både privata och statliga 

aktörer på spelmarknaden. Denna innebär att alla aktörer (även utländska) som får licensavtal 
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i Sverige skall följa samma regelverk vad gäller bland annat marknadsföring och 

spelmissbruk. 

    Vad gäller utvecklingen av spel om pengar i Sverige har Folkhälsomyndigheten sedan i 

slutet av 1990-talet arbetat med Swedish longitudinal gambling study (SWELOGS) som 

består av flera delar med upprepade mätningar av spelande, spelmissbruk och hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2018; Abbott, Romild, & Volberg, 2014). Mellan åren 2008 och 

2015 har de kommit fram till att andelen personer som någon gång har spelat om pengar har 

minskat, samtidigt som andelen av befolkningen med spelmissbruk har legat relativt stabilt 

och omsättningen i kronor har ökat. I genomsnitt har hushållen lagt lika stor del av sin 

disponibla inkomst på spel sedan 1990-talet, vilket tillsammans med ovanstående har 

indikerat på att färre personer spelar för allt mer pengar.  

   Idag anses spelmissbruk vara ett folkhälsoproblem i Sverige (Socialstyrelsen 2017) då cirka 

två procent i åldersgruppen 16-84 år beräknas vara spelmissbrukare och ytterligare fyra 

procent bedöms ha en förhöjd risk för att bli spelmissbrukare. Andelen med allvarliga 

problem är 0,4 procent och cirka åtta procent har uppgett att de har en närstående som har 

eller haft ett spelmissbruk.   

 

 

2.3 Spelmissbruk - definition 

De flesta människor spelar om pengar då och då utan att behöva erfara negativa 

konsekvenser, utan ser det endast som ett tillfälligt nöje. Dock finns det en grupp som 

upplever stora bekymmer för sig själva och som påverkar deras relationer till nära och kära. 

Att utveckla ett destruktivt beteende som är associerat med spel om pengar är i sig inget nytt 

fenomen.  I den tredje versionen från Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 

(DSM-III) definierades denna grupp som maniska eller som att de led av psykisk ohälsa 

(APA, 1980). Dock blev denna grupp sällan diagnostiserad eller behandlad (Slutske, 2006). 

   Idag anses spelmissbruk som ett relativt vanligt psykosocialt problem i Sverige och i övriga 

delar av världen (Binde, 2014). Forskningen har uppmärksammat spelmissbruk mer och mer, 

vilket har resulterat i en ny klassifikation i den femte versionen av DSM (DSM-5). Gambling 

disorder (GD) är den internationella benämningen på spelmissbruk enligt DSM-5 och har 

inneburit en omplacering av spelmissbruk från en psykiatrisk sjukdom till att likna ett 

substansrelaterat missbruk (APA, 2013). Definitionen av GD innebär ett spelande om pengar 

(som både kan vara online eller offline) som påverkar relationer, ekonomi och arbete i negativ 
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riktning. Nio kriterier har fastslagits för att avgöra graden av spelmissbruket, vilket påminner 

om förhållningsättet som alkohol- och drogmissbruk har. Dessa kriterier är;  

1. Upptagenhet. Tänker ständigt på spel, till exempel är upptagen av att tänka på tidigare 

spelupplevelser, av att planera nästa speltillfälle eller av att fundera över hur personen 

kan skaffa pengar att spela med. 

2. Tolerans. Behöver spela med allt större summor för att uppnå önskad spänningseffekt.  

3. Kontrollförlust. Har misslyckats flera gånger med att kontrollera, begränsa eller sluta 

upp med sitt spelande. 

4. Abstinens. Blir rastlös eller irriterad vid försök att begränsa eller sluta upp med sitt 

spelande. 

5. Flykt. Spelar för att slippa tänka på sina problem eller för att söka lättnad från 

nedstämdhet,  

6. Jaga förluster. Återvänder en annan dag för att vinna tillbaka bortspelade pengar 

7. Lögner. Ljuger för anhöriga, terapeuter eller andra personer för att dölja vidden av sitt 

spelade 

8. Sociala konsekvenser. Har äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, 

anställning, utbildning. Eller karriärmöjligheter på grund av sitt spelande. 

9. Ekonomiskt beroende. Förlitar sig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en 

ekonomisk krissituation som uppstått på grund av spelandet. 

För att kunna diagnostiseras med GD krävs att personen ifråga uppfyller fyra av nio kriterier 

(APA, 2013; Grant, Odlaug & Chamberlain, 2017). 

   DSM-5:s klassifikation har även gett effekt här hemma i Sverige. Från och med 1 januari 

2018 har svensk lagstiftning utökat ansvaret hos socialtjänsten och hälso- och sjukvård till att 

vårda personer som lider av GD eller har en förhöjd risk att drabbas av GD. 

   I socialstyrelsens kunskapsstöd (2017) har spelmissbruk förknippats med alkohol- och 

drogproblem då det kan ge upphov till liknande konsekvenser, men att det finns väsentliga 

skillnader när det gäller framförallt ekonomiska problem och jakten på att vinna tillbaka 

pengar och därmed att ställa saker tillrätta. Spelmissbrukare uppvisar också mer irrationella 

och missvisande föreställningar om sin egna förmåga att förutse och kontrollera spelets utfall. 

 

2.4 Missbruk eller inte? 

Forskningen har länge försökt finna svaret på vad som gör att vissa hamnar i ett spelmissbruk, 

medan andra klarar av att spela måttligt. Mycket av den forskningen som har publicerats har 
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gjort jämförelser med substansmissbruk och utifrån det biologiska och kognitiva perspektivet 

har studier lyckats hitta liknande aktiviteter i hjärnan hos spelmissbrukare. Vad gäller 

dopaminnivån kunde van Holst et al., (2018) observera en ökning i jämförelse med 

kontrollgruppen som inte hade utvecklat spelmissbruk, vilket kan jämföras med en 

substansmissbrukare dopaminnivå efter att ha tagit sin dos. Andra studier (Robinson & 

Berridge 2003; Wölfling, Mörsen, Duven, Albrecht, Grüsser, & Flor, 2011) har observerat att 

beteende och substansmissbruk gav liknande egenskaper gällande stimulans och 

överkänslighet i hjärnan. Detta ledde till en oemotståndlig vilja eller längtan av 

drogen/beteendet hos personer som hade minskat konsumtionen. Denna överkänslighet som 

utvecklas under missburksprocessen visades både i psykomotorisk aktivering (upphetsning, 

uppmärksamhet och tillvägagångssätt) och även i motivation. Andra studier har påvisat att 

dessa egenskaper såsom abstinens och tolerans är centrala egenskaper för att utveckla ett 

missbruk (Bozarth, 1990; Koob & Bloom, 1998; Volkow & Fowler, 2000). Dock råder det 

delade meningar om spelmissbrukaren absintens och tolerans kan likställas med en 

substansmissbrukares.  Exempelvis hävdar Blaszczynski et al., (2008) att upphetsningen och 

spänningseffekten som ofta definierar missbruk utifrån ett neurologiskt perspektiv, inte var 

aktuellt hos spelmissbrukare som snarare såg spelet som en finansiell nödvändighet utan 

några indikationer på spänningseffekt eller upphetsning. 

   ”Iowa gambling test” (IGD) som används för att undersöka personers kognitiva 

beslutsförmåga (Bechara et al., 1994) har även studerat patologiska spelare. Modellen är 

uppbyggd på att försökspersonen ska välja ett av fyra kort och genom att upprepa detta i 

ungefär ett hundratal gånger skall försökspersonen kunna räkna ut vilket kort som slutligen 

genererar högst vinst. Flera studier som har baserats på IGD har visat att patologiska spelares 

beslutsförmåga är mer bristfällig än kontrollgruppernas (Petry, 2001; Tanabe et al. 2007; 

Goudriaan et al. 2006) vilket också stämmer in hos personer med psykiatrisk problematik 

såsom schizofreni och substansmissbruk (Bark et al., 2005; Beninger et al., 2003; Goudriaan 

et al (2005).   

Även låg impulsivitet har blivit förknippat med substans- och spelmissbrukare Leeman et al. 

2009; Petry 2001), vilket är ett tillstånd där individen gör snabba oförutsedda reaktioner och 

beslut med minskad hänsyn till de negativa konsekvenserna (Brewer and Potenza 2008; 

Moeller et al. 2001).  

   Förutom liknelserna med substans- och spelmissbruk, har flera studier även påpekat ett 

starkt samband mellan spelmissbruk tillsammans med substansmissbruk. Det vill säga en 

samsjuklighet där spel om pengar i kombination med högre konsumtion av alkohol, narkotika 
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och tobak är en vanligt förekommande problematik hos spelmissbrukare (Socialstyrelsen, 

2015). Med andra ord kan spelmissbruk liknas med substansmissbruk när det gäller flera olika 

faktorer vilket också har bidragit till att kriterierna i DSM-5 som spelmissbruk påminner om 

substansmissbruk. 

   Parallellt med jämförelsen med substansmissbruk har det dock väckts kritik om att många 

studier använder sig av samma terminologi som substansmissbruk för att förklara en 

spelmissbrukares beteende, vilket har begränsat möjligheten att finna ny förståelse och nya 

teorier för spelmissbrukarbeteende. Van Holst, Timmeren och Goudriaan (2017) menar att 

forskare tenderar att leta efter likheter snarare än skillnader mellan substans—och 

spelmissbruk vilket har reducerat möjligheten till nya upptäckter.  En annan kritik har handlat 

om studiernas validitet. Även om studier har kunnat finna likheter utifrån ett fysiologiskt 

perspektiv, menar Wareham (2010) att den externa validiteten har varit tvivelaktig då 

forskningen har genomförts i konstgjorda laboratorier. Flera forskare har resonerat på liknade 

sätt, och menar att studier bör förhålla sig till ett mer naturalistiskt förhållningssätt i syfte att 

omfamna verklighetstrogna resultat inom spelmissbruksbeteende (Langer, 1975; Anderson & 

Brown, 1984).  

   Utöver diskussionen om symptomen för de båda missbruken, och om dessa kan likställas 

mot varandra, är forskningen oense om spelmissbrukare bör få samma behandling som 

substansmissbrukare. Yau & Potenza (2015) undersökte den befintliga litteraturen för att 

jämföra likheter och olikheter mellan behavioristiskt missbruk och substansmissbruk. De fann 

att även om det fanns likheter i biologiska termer, som nämnt ovan, fanns det inte tillräckligt 

med empirisk bevisning för att hävda att dessa grupper bör behandlas som en homogen grupp. 

De hävdade vidare att det fortfarande finns en kunskapslucka som behöver fyllas för att kunna 

svara på om behavioristiskt- och substansrelaterad missbruk representerar två olika missbruk 

eller om det är olika uttryck för ett och samma syndrom.  

 

2.5 Chansspel och skicklighetsspel 

Oavsett om spelmissbruk liknar ett substansmissbruk eller inte, har forskningen tenderat att 

generalisera hela gruppen. Genom att utgå ifrån att alla former av spelmissbruk är kognitivt, 

biologiskt och psykologiskt likartade finns det en risk att kringgå olika subgrupper bland 

spelmissbrukare som eventuellt behöver behandlas annorlunda. 

    Dickerson (1993) menar att beroende på vilken personlighet eller karaktär personen 

besitter, kan olika spel vara mer eller mindre attraktiva och orsaka mer eller mindre problem.  
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Exempelvis har ett flertal studier tittat på om det finns någon korrelation mellan 

personligheter och speltyper. Exempelvis menade (Rogers, 1998) att spelmissbrukare som 

drogs till lotterier uppvisade irrationella resonemang som härstammar från kognitiva 

nedsättningar och andra studier har visat att ett patologiskt lotterispelande är förenat med 

missbruk av substanser och låg socioekonomisk status (Mikesell 1991; Hendriks et al., 1997). 

Vidare, har studier som har tittat på personer som spelar på spelmaskiner beskrivit ett stort 

behov av att fly vardagen. Loroz (2004) kom fram till att personer som spelade på 

spelmaskiner beskrev spelet som ett sätt att ”komma bort” från de stundade utmaningarna i 

hemmiljön eller jobbet och Linnet, Thomsen, Møller & Callesen (2010) menar att denna 

verklighetsflykt grundar sig i huvudsak på spänningen i spelet och att spelarna upplever en 

”rush” vilket kan översättas med förhöjd dopaminnivå. 

    Utifrån denna synvinkel stämmer antagandet att spelmissbruk påminner om 

substansmissbruk. Med det sagt tillhör dessa typer av spel så kallade chansspel där spelaren 

inte har någon chans att påverka utgången. Det krävs lite koncentration, förkunskaper och 

skicklighet för att påverka resultatet (Ceci & Liker, 1986). Dock finns det ett flertal andra spel 

som till skillnad från exempelvis spelmaskiner kräver ett större engagemang från spelaren. 

Exempelvis pokerspel kräver högre koncentration och skicklighet för att dämpa eller ignorera 

spänningseffekten (McMillen, 1996). Även om pokerspel är associerad med psykologisk 

upphetsning (Anderson & Brown 1984; Meyer et al. 2000) skulle faktorer som 

spänningssökande och impulsivitet innebära en belastning vid spel som kräver stor 

uppmärksamhet. Utifrån detta perspektiv är det därför inte självklart att patologiska spelare i 

regel besitter lägre impulskontroll och är spänningssökande, vilket indikerar på att 

personlighetsdrag kan vara olika beroende på speltyp.  

   Tidigare har dessa typer av spel inte fått lika mycket uppmärksamhet vad gäller 

spelmissbruk utan har snarare ansetts som en profession. Framförallt poker, blackjack och 

bridge är exempel på spel som har arrangerat världsmästerskap och som inspirerar folk till att 

träna för att nå framgång (McMillen, 1996). Intressant nog finns det ett begränsat antal studier 

som har undersökt om dessa spelare stämmer överens med egenskaperna för spelmissbruk. En 

möjlig tolkning till varför dessa speltyper inte fått sådan stor uppmärksamhet ligger eventuellt 

i det faktumet att dessa spel innehåller element av skicklighet, tålamod och förnuftighet vilket 

inte stämmer överens med de attribut som fyller kriterierna för ett missbruk.  
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2.5.1 Illusionen av kontroll 

   De fåtal studier som har jämfört personer som spelar på chansspel eller skicklighetsspel har 

funnit skillnader utifrån karaktärsdrag och motivation till att spela. Begreppet Illusionen av 

controll som myndades först av Langer (1975) har kommit att bli en betydande faktor för att 

förklara motivationen av att spela om pengar, vilket innebär en överdriven tro på sin förmåga 

att förutse resultatet av en osäker händelse. Lindridge, Beatty & Northington (2017) kom fram 

till att illusionen av kontroll var mycket mindre påtaglig hos personer som spelade på 

spelmaskiner i jämförelse med personer som spelade exempelvis poker och sportbetting. 

Anledningen till detta var att även om majoriteten av alla patologiska spelare uttryckte 

irrationella resonemang som att ”vinsten borde komma snart eller den här maskinen ger mig 

tur” var personer som spelade på spelmaskiner medvetna om att de inte kunde kontrollera 

eller förutse utgången, till skillnad från bettingspelare eller pokerspelare som upplevde sig ha 

större kontroll över resultatet. Denna upplevda kontroll bidrog senare till att spelarna kände 

sig kunniga och på så vis fick en bättre självkänsla.    

    Illusionen av kontroll har också varit kärnan hos de flesta reklamfilmer för sportbetting 

(Dean et al 2016). Narrativet i dessa reklamer presenterar en aktivitet där spelaren kan 

bemästra spelet om personen är väl förberedd och är tillräckligt skicklig och uppdaterad. Till 

skillnad från casinoreklamer som fokuserar på den plötsliga höga vinsten, betonar 

sportbettingreklamer mer frekventa och lägre vinster som är mer kontrollerade. Dean et al, 

(2016) menar att dessa bettingreklamer ökar spelarens interna upplevelser av att skapa en 

identitet som en vinnare.  

   Att ge upp/minska sitt spelande var också något som var svårare för skicklighetsspelare än 

för chansspelare, vilket tyder på en större brist på kontroll (Dickerson, Walker, England, & 

Hinchy, 1990).  

   Dessa studier är exempel på ett perspektiv som lyfter blicken från spelmissbrukarens 

biologiska riskfaktorer och uppenbara finansiella svårigheter, och istället tittar på 

bakomliggande faktorer som grundar sig i personens egna attribut och självförverkligande. 

Med andra ord indikationer dessa studier att spelarens egenskaper och karaktärer kan skilja 

sig åt beroende på vilken speltyp han/hon fördrar.         

 

3. Teoretisk och begreppslig referensram 

Syftet med avsnittet är att tillhandahålla en teoretisk och begreppslig ram för möjligheten till 

en omfattande analys och diskussion av studiens resultat. Tidigare forskning som har 
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undersökt framförallt substansmissbruk, men även spelmissbruk, har bland annat haft inslag 

av Self-Determination Theory (SDT), vilket avses användas även i denna studie som 

analytiskt begrepp för förståelsen av spelmissbrukares beskrivningar av deras upplevelser och 

erfarenheter.   

 

3.1 Self-Determination Theory  

SDT utgår från att alla människor är aktiva, snarare än reaktiva och är självgående oavsett vad 

vi själva tycker (Deci & Ryan, 1985). Människor är naturligt driftiga och har någonting att 

sträva emot. Givetvis lever människan med biologiska behov och drifter, men inom dessa 

ramar är vi kreativa problemsökare och problemlösare. Vi har ett fundamentalt behov av att 

besitta kompetens vilket skapar förutsättningar för att utforska och nå personlig utveckling. 

Med andra ord vill vi finna saker att göra, och strävar efter att göra det så bra som möjligt. 

    Deci & Ryan (1985) betonar att människan lever i en ständig kamp om att reglera och 

anpassa det medvetna jaget till att kunna styra sina känslor och impulser. Genom att bemästra 

dessa interna konflikter kan vi förhindra oönskade resultat som vi tidigare erfarit i det 

förflutna.  

    Dock handlar SDT inte enbart om självreglerad individualism utan har också ett holistiskt 

förhållningssätt. Människans relation till andra individer och omvärlden är också en 

fundamental faktor för att människor skall uppleva personlig utveckling. Människan har inte 

endast ett behov av personlig kontroll, utan strävar också efter social kontroll. Vi försöker att 

passa in det egna jaget tillsammans med andra, och på så vis kunna se oss själv utifrån. Deci 

& Ryan (2000) menar att denna uppgift är minst lika svår som den intern kampen, då vi måste 

lära sig att uppskatta andra men samtidigt kunna distansera oss själv från andra och från 

sociala miljöer, framförallt när dessa externa faktorer försöker manipulera oss. 

   Deci & Ryan (1985) menar att denna process om jagets relation med sig själv och 

omvärlden utgör grunden för tre fundamentala behov som är utvecklad i det mänskliga 

psyket; Autonomi, kompetens och släktskap. Autonomi innebär ett behov av att agera på ett 

sätt som är förenligt med personlig utveckling. Kompetens är behovet av att kontrollera 

utfallet, vara effektiv och uppnå bemästring, och släktskap är behovet av kamratskap, 

tillhörighet och/eller acceptans från andra. Om dessa behov är uppfyllda skapas en autonom 

motivation. Detta är förknippat med en inre motivation som präglas av stort intresse, nöje och 

värde i aktiviteten vilket i sin tur bidrar till bättre prestation, mående och engagemang.   
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    Motsatsen till detta är så kallad kontrollerad motivation och är förenligt med en yttre 

motivationen enligt Deci och Ryan (1985). De psykologiska behoven blir inte tillfredsställda 

och individen upplever istället att han eller hon drivs av externa faktorer såsom press, krav, 

undvikande av bestraffning eller endast för att få belöning i form av exempelvis pengar, 

berömmelse eller viktnedgång.  

   Utanför den inre- och yttre motivation finns även amotivation, vilket innebär att personen i 

fråga inte ser någon koppling mellan handling och resultat. Aktiviteten utförs utan inre eller 

yttre motivation, vilket innebär att personen har förlorat känslan av val och kontroll i sitt 

beteende.  

   Även om den autonoma motivationen i sig är en naturlig drivkraft hos alla människor, 

betyder det inte att alla kan uppnå den. Deci & Ryan (1985) antyder att individens egna 

uppfattning om sig själv och omgivningen är avgörande faktorer på motivationens funktioner. 

I grunden handlar det om en individs uppfattning om kontroll av sig själv och omgivningen 

som nämnt ovan. Personer som upplever att de själva kan välja aktivitet och att de har 

kontroll över sig själv och sitt beteende har enklare att nå den autonoma motivationen. 

Personer som upplever sig som ”brickor i spelet” upplever snarare att de är styrda av 

omgivningen och att deras uppfattning om sig själv inte är förenligt med deras beteende. Det 

är osannolikt att dessa personer upplever att de kan ta fullt ansvar för vad de gör, då dem tror 

sig agera utifrån externa uppmaningar eller påtryckningar. Konsekvensen av detta blir att 

aktiviteten inte blir tillräckligt tillfredsställande och att personens inre motivation för en 

aktivitet begränsas eller går förlorad.     

   Enligt SDT strävar alltså människan efter den autonoma motivationen som präglas av ett 

inre driv från oss själva som vi kan styra över, och som förstärker våra prestationer och 

engagemang under en aktivitet. Dock betyder detta inte att den yttre motivationen är raka 

motsatsen. Ryan & Connell (1989) har rangordnat den yttre motivationen i fyra olika typer, 

beroende på hur individen känner sig kontrollerad av andra. Extern reglering uppstår när 

beteendet är kontrollerat av externa krafter såsom materiella belöningar. Introjicerad 

reglering uppstår när beteendet har blivit mer internaliserat och pressen kommer från 

individen själv. Individen agerar för att exempelvis undvika skam eller ångest. Identifierad 

reglering innebär när individen värderar beteendet och accepterar ansvaret för uppgiften och 

interagerad reglering utvecklas när beteendet överensstämmer med dennes egna värderingar 

och sina personliga egenskaper. Den sistnämnda regleringen är den typ av beteende som 

ligger närmast den autonoma motivationen även om aktiviteten inte nödvändigtvis anses som 

ett nöje för personen.  
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   SDT har använts flitigt inom forskningen för att undersöka människors motivation till olika 

aktiviteter. Teorin var till en början ett användbart verktyg för att undersöka hur lärare 

påverkade elevers motivation till att göra en skoluppgift. Ju mer läraren använde sig av 

bestraffning och skam (kontrollerad motivation) för ej uppnådda resultat, desto lägre blev den 

inre motivation hos eleverna. Sedan 90-talet har STD använts inom en rad olika 

forskningsdomäner såsom religiös aktivitet, viktnedgång, äktenskap, politisk aktivitet och 

personliga mål (Blais et al, 1990; Ryan, Rigby & King, 1993; Williams, et al, 1996; Koestner 

et al, 1996; Sheldon & Kasser, 1995).  

    Vad gäller spelmissbruk har Gambling Motivation Scale  (GMS) utvecklats som ett 

frågeformulär som utgår från SDT (Chantal, Vallerand & Vallie`res, 1994). Frågeformuläret 

innehåller 28 frågor som utgår ifrån frågeställningen ”varför spelar du om pengar?” och 

deltagarna får rangordna påståenden utifrån en 7-gradig skala (1 stämmer inte alls och 7 

stämmer mycket väl). Svaren kategoriseras i de olika subgrupperna för inre och yttre 

motivation (amotivation, extern, introjektion, identifikation, integrerad och autonomi). Med 

hjälp av GMS har ett flertal studier (Keyes & Pelletier, 2002; Chantal, Vallerand & Vallières, 

1995; Clarke, 2004) undersökt om spelmissbruk är associerat med yttre eller inre motivation. 

Samtliga studier visar ett signifikant samband mellan negativa konsekvenser av spel och yttre 

(kontrollerad) motivation, vilket visar prov på att SDT är ett användbart verktyg för att 

förutspå spelmissbruk. Liknande resultat har även Rodriguez, Neighbors, Rinker & Tackett 

(2014) kommit fram till efter att ha studerat patologiska och icke patologiska spelare, som 

också betonar hur den kontrollerade motivationen liknar substansmissbrukares beteende.    

   Den enda studien som har gjort jämförelser mellan speltyperna med hjälp av SDT är 

Chantal och Vallerad (1996). De hävdar att personer som har en högre inre motivation är mer 

benägna att spela på sportbetting och poker, medan personer som drivs av kontrollerad 

motivation och amotivation tenderar att spela på lotterier och spelmaskiner.  

     Även om SDT har använts för att studera spelmissbrukare och deras motivation, har de 

ovannämnda studierna utgått från en kvantitativ ansats med hjälp av GMS. Enkätsvaren från 

dessa studier visar endast en del av spelmissbrukarens resonemang kring varför dem börjar 

spela och vilken speltyp de föredrar.  
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4. Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens ansats, metod, material och hur den insamlade empirin har 

analyserats. Därefter kommer faktorer som påverkar studiens validitet och reliabilitet 

diskuteras och slutligen avslutas kapitlet med etiska överväganden.  

 

4.1 Metodologisk ansats 

Studiens syfte utgår ifrån att finna förståelse kring spelmissbrukare och deras upplevelser och 

erfarenheter samt att undersöka om motivationen till att spela är förknippat med valet av 

speltyp. För att kunna svara på detta syfte kräver studien ett förhållningssätt som bjuder in 

undersökningspersonerna till en miljö där de får möjlighet att uttrycka ett så detaljrikt narrativ 

som möjligt och där deras utsagor inte begränsas av surveyundersökningar där frågor och 

svarskategorier är fastställda på förhand. Med anledning av att syftet riktar in sig mot 

förståelse är det därför viktigt att jag som forskare anpassar mig till respondentens berättelse, 

snarare än tvärtom. Valet av ansats är därmed baserat på att förstå och beskriva ett fenomen 

utifrån spelmissbrukares perspektiv, som grundar sig i att verkligheten är sådan som vi 

uppfattar den (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att använda en kvalitativ ansats ökar 

möjligheten till att belysa och uppmärksamma spelmissbrukares egna beskrivningar och 

uppfattningar om sig själv och omvärlden, samt hur processen utvecklar sig med tiden. Den 

kvalitativa ansatsen tillför också ett djupare narrativ som ett kvantitativ annars kan ha svårt att 

uppmärksamma.  Den ger mig också förutsättningar att jämföra individers konsumtion av spel 

i förhållande till deras resonemang och berättelser, vilket i sin tur ger mig chansen leta efter 

samband, variationer och mönster mellan speltyper, motivation och individer.  

   Den kvalitativa ansatsen vilar på antagandet att ”det autentiska” grundar sig på 

föreställningen om att identitet är något relativt stabilt som kan fångas om forskaren använder 

rätt intervjuteknik (Ryen, 2004). Genom att finna det autentiska eller ”äktheten” hos 

spelmissbrukare har jag en större chans att nå en djupare förståelse kring deras interna tankar 

och resonemang.  

    Även om jag som forskare intar en passiv roll och låter undersökningspersonerna få tala 

fritt, är det nödvändigt att genomföra intervjuer som innehåller frågor. Intervjuerna ger mig 

möjligheten att använda både förutbestämda frågor och anpassade följdfrågor som verktyg för 

att styra samtalet till det valda syftet för studien.  
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    Studien utgår från den hermeneutiska traditionen, vilken riktar in sig på meningsinnehållet 

och är interpretativ eller tolkande i sin karaktär. Den centrala idén bakom hermeneutiken är 

att försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft. 

Hermeneutiken är lämpligt att använda i denna studie, då syftet är att få tillgång till 

respondenternas egna upplevelser av fenomen, samt där respondenterna skall få ett stort 

utrymme att själva välja vad de vill tala om (Fejes, 2015).  

   Då studien riktar in sig mot att finna förståelse och uppmärksamma utvecklingsprocessen 

hos spelmissbrukare kan tolkningen av texten inte utgå ifrån att exempelvis endast räkna 

antalet gånger vissa ord används av respondenterna, utan istället tolka dessa texter utifrån 

kontexten och sammanhanget av berättelsen som helhet. Kontexten bör därför alltid 

beskrivas, vägas in och ingå som en del i helhetstolkningen. Utifrån detta perspektiv görs 

även tolkning utifrån interaktionen mellan mig som intervjuare och respondent, vilket också 

har en inverkan på hur texten bör tolkas. Genom att medvetengöra dessa aspekter har jag 

större chans att leva mig in i respondentens yttranden, och kunna finna en djupare förståelse. 

    Enligt hermeneutiken finns det ingen punkt i processen där tolkningen är klar och definitiv 

utan kan alltid fortsätta, förändras eller bearbetas på nytt. Ur denna synvinkel bearbetas 

empirin som en cirkel där delarna relateras till helheten och tvärtom. Istället för att min 

förförståelse skall begränsas till den befintliga litteraturen och endast förhålla mig till dess 

ramar, utgör litteraturen snarare en utgångspunkt som tillsammans med intervjuerna bidrar till 

upptäckten av ny kunskap hos spelmissbrukares erfarenheter och upplevelser. Detta leder till 

att jag kan tolka spelmissbrukarens utsagor i förhållande till tidigare forskning, men samtidigt 

får möjlighet att modifiera den eller upptäcka nya fenomen. 

   Enligt den existentiella hermeneutiken kan forskaren använda sig av förförståelse som 

kommer från forskarens egna upplevelser av det som studeras (Fejes, 2015). I det här fallet 

hade jag som forskare ingen förkunskap om att själv ha upplevt ett spelmissbruk eller för den 

delen något annat missbruk.  Förförståelsen grundar sig snarare i den befintliga litteraturen 

och forskningen på området. Min utgångspunkt när jag tog mig an det valda ämnet var att spel 

om pengar har i regel en negativ inverkan på människor. Det faktum att många utländska 

bolag har fått en stor plats i den svenska spelmarknaden har även givit mig indikationer på att 

svenska myndigheter har tappat kontrollen på spelmarknaden och att konsumenter lätt faller 

offer på grund av detta. Min tolkning av att spelmarknaden ligger till grund för 

spelmissbrukarens utsatthet kan ha fått en betydelse för vilken forskning som presenterades, 

som i sin tur påverkat vilket fokus som har tillämpats i studiens resultat- och analysdel. Dock 

har jag strävat efter att vara så objektiv, transparent och kritisk som möjligt i 
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databearbetningen och analysen, samt i redovisningen av litteratur och empiri. Denna 

objektivitet är en förutsättning för att nå ny outforskad kunskap om spelmissbrukare och vara 

öppen och lyhörd för deras resonemang om sig själv, vad som driver dem till att spela och 

vilka konsekvenser det ger. 

 

4.2 Urval  

Studien har använt sig av ett målstyrt urval, vilket innebär att forskaren på ett strategiskt sätt 

väljer ut respondenter som är relevanta för forskningsfrågorna.  Då syftet riktar sig mot 

svenska spelmissbrukare, har urvalsramen först och främst fokuserat på den svenska 

populationen som har erfarit spelmissbruk. Kriterier som kön, ålder och utbildning var inget 

som avgjorde valet av respondenter. Med anledning av att syftet fokuserar på personernas 

utsagor och process, är det mindre viktigt att förhålla sig till en ram som kräver exempelvis en 

viss varaktighet på missbruket eller hur hög summa pengar som har spenderats under tiden 

som spelmissbrukare. Det är i huvudsak hur individernas spelmissbruk har utvecklats samt 

hur individerna har upplevt denna period som står i fokus för val av respondenter, inte 

omfattningen av spelmissbruket. 

   Vidare, har urvalsramen begränsats till personer som inte längre har ett spelmissbruk. 

Anledningen till detta grundar sig i att personer med ett pågående spelmissbruk var svåra att 

få kontakt med, samt att det fanns en risk att ett deltagande kunde äventyra deras 

rehabiliteringsprocess och upplevas som känsliga och upprörande ämnen att pratat om 

(Svensson & Starrin, 1996). 

    Syftet var att inte välja respondenter på ett slumpmässigt sätt, utan istället respondenter 

som hade relevans för studiens syfte. Då det var svårt att i förväg bestämma hur många 

respondenter som krävdes för att nå teoretisk mättnad, utgick jag först och främst från ett 

teoretiskt urval. Anledningen till detta grundade sig i att jag inte blev beroende av att få ett 

stort antal respondenter, utan kunde istället växla mellan datainsamlingen och de teorier som 

låg till grund för studien. Då syftet med studien riktade sig mot spelmissbrukarnas upplevelser 

i förhållande till val av speltyper, strävade jag efter att i första hand finna personer som hade 

spelat på olika sorters spel. Nästa steg blev därför att öka antalet intervjuer och sträva efter en 

jämn fördelning mellan de olika speltyperna.  

   För att komma i kontakt med respondenterna användes sökmotorn Google för att finna 

verksamheter som behandlar spelmissbrukare. Första kontakten var med 

Spelberoendegruppen och Spelberoendets Riksförbund som är två rikstäckande verksamheter 
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som har ett flertal olika stödgrupper runt om i landet. Genom att ta kontakt med deras ledning 

ställdes en förfrågan om att få tillåtelse att dela ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till de 

lokala stödgrupperna. Personerna i stödgrupperna fick därefter själva ta ställning om de var 

villiga att delta i studien.  

Jag tog även kontakt med ett flertal Facebook-grupper vars medlemmar hade erfarit 

spelmissbruk. Även här ställdes en förfrågan till administratörerna om att få publicera 

informationsbrevet till gruppens medlemmar.  Slutligen kontaktades ett antal 

stödgruppsledare runt om i landet med en direkt förfrågan om att delta i studien, förutsatt att 

de själva hade erfarit spelmissbruk. 

    De personer som hörde av sig och var villiga att delta i studien fick i uppdrag att förklara 

kort om sitt tidigare spelmissbruk, om de hade i ett spelmissbruk idag samt vilken/vilka 

speltyper de hade spelat på. Beroende på deras svar bokades en intervju eller så blev de 

nekade till att delta. 

   Totalt genomfördes åtta intervjuer. Fem av respondenterna hade använt speltyper såsom 

spelmaskiner, onlinekasino, roulett och lotto medan resterande tre till största delen hade spelat 

på poker, vadslagning och black-jack. Denna fördelning av speltyper var nödvändig med 

anledning av studiens syfte som tittar på olika speltyper. Utöver dessa intervjuer fanns ett 

flertal individer som fyllde i kriterierna för att delta i studien, men på grund av den teoretiska 

mättnaden nekades deras deltagande. Ingen av respondenterna var längre i ett spelmissbruk 

och deras ålder varierande mellan 37 år till 62 år. Sex personer var män och två personer var 

kvinnor.  

 

4.3 För- och nackdelar med urvalet 

Då studiens syfte utgick från att finna förståelse kring spelmissbrukare och deras upplevelser 

och erfarenheter och hur detta kan vara förknippat med valet av speltyp var det väsentligt att 

vara öppen för olika nyanser och alternativa berättelser från spelmissbrukarnas erfarenheter. 

Fördelen med den valda urvalsramen var att den öppnade upp för en heterogen urvalsgrupp 

där olika variationer av spelmissbruk och speltyper var välkomna. För strikta parametrar i 

urvalsramen hade istället riskerat en mer sluten och odynamisk prägel på val av respondenter, 

vilket inte kännetecknar verkligheten (Ryen, 2004). Ursvalsramen utgick i huvudsak från att 

respondenterna hade erfarit ett spelmissbruk i relation till val av speltyp. Urvalet är därför inte 

användbart för att finna ett samband mellan spelmissbrukares upplevelser i förhållande till 

ålder, kön eller andra demografiska variabler. Vad gäller antalet respondenter, uppkom den 
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teoretiska mättnaden efter det att jag upptäckte liknande svar och resonemang i förhållande 

till speltyperna. Exempelvis respondenter som till största del hade konsumerat onlinecasino, 

hade liknade förklaringar till varför de drogs till dessa spel, och jag fann därför ingen 

anledning att genomföra fler intervjuer med respondenter som hade spelat på denna speltyp. 

Vidare upplevde jag att allt för många intervjuer hade begränsat möjligheten till att analysera 

och tolka datamaterialet ingående.  

   Alla respondenter hade fått behandling för sitt spelmissbruk genom stödgrupper, vilket bör 

uppmärksammas. Denna selektion kan ses som en begräsning i förhållande till studiens syfte 

som tittar på hela gruppen spelmissbrukare, oavsett om det gäller aktiva spelmissbrukare eller 

inte. Samtidigt vill jag påpeka att respondenterna i denna studie hade en förmåga att uttrycka 

sig detaljerat om sina tidigare upplevelser. Med hjälp av tidigare behandling har dessa 

respondenter haft möjligheten att bearbetat sina upplevelser och funnit en acceptans för sitt 

tidigare spelmissbruk. Detta bidrog till att de kunde förmedla sina utsagor på ett detaljrikt och 

inlevelserikt sätt. Att dessa individer specifikt har tagit hjälp av stödgrupper är ytterligare en 

selektion och avgränsning i urvalet. Samtidigt har dessa individer med hjälp av stödgrupperna 

lyssnat på andra spelmissbrukares berättelser, vilket har inneburit att de har kunnat placera 

deras utsagor i ett bredare perspektiv och funnit likheter och skillnader med andra 

spelmissbrukare. Detta strider inte mot syftet eller frågeställningarna med studien, utan 

snarare inger det en styrka, då respondenterna besitter en stor kunskap i ämnet.  

 

4.4 Datainsamling 

Med anledning av begränsad tid och finansiella resurser genomfördes telefonintervjuer då alla 

respondenter var bosatta runt om i landet. Intervjuerna var semistrukturerade (Bryman, 2011), 

vilket innebar att frågorna utgick från en intervjuguide men att följdfrågor ställdes och att 

intervjun därmed blev mer anpassningsbar och dynamisk i förhållande till respondenten som 

fick en stor frihet att utforma svaren och sin berättelse. 

Intervjuguiden innehöll frågor som fokuserade på respondenternas egna uppfattningar och 

erfarenheter av att vara spelmissbrukare (se bilaga 2). Frågorna utgick från en tidslinje från 

deras uppväxt, debut för spel om pengar, hur det utvecklades under tid och slutligen vad som 

fick dem att sluta spela och eventuella återfall. Inom dessa ramar ställdes följdfrågor om deras 

upplevelser och hur de resonerade under denna tid, hur de såg på sig själva samt hur de 

uppfattade sin omgivning. Frågor gällande respondentens val av speltyper ställdes 

regelbundet genom hela intervjun. 
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    I regel innehöll intervjuguiden öppna frågor som gav respondenterna möjlighet att gå in på 

djupet i frågor de hade mycket att berätta om (Tjora, 2012). En fördel med semistrukturerade 

intervjuer var att respondenterna själv kunde gå in på andra teman än vad som först var tänkt, 

vilket öppnade upp för ny kunskap och förståelse kring det ämnet som undersöktes.  

   Vad gäller telefonintervjuer kan det anses skapa en begränsning i interaktionen mellan 

forskare och respondent, då parterna inte kan se varandra reaktioner vilket kan skapa en 

osäkerhet hos framförallt respondenten (Tjora, 2012). Å andra sidan kan en telefonintervju 

bidra till ökad anonymitet tack vare samma faktorer, vilket i sin tur kan få respondenten att 

känna sig trygg och på så vis mer villig att uttrycka sig öppet. Bryman (2011) är inne på ett 

liknande spår och menar att telefonintervjuer kan tillföra en minskad risk för felkällor i 

resultatet. Respondenternas svar kan påverkas av olika faktorer hos intervjuaren (till exempel 

kön, klass, ålder, etnisk bakgrund och även intervjuarens blotta närvaro), vilket kan göra att 

respondenterna svarar på ett sätt som de tror intervjuaren uppskattar. Denna distans 

undanröjer eller minskar denna felkälla betydligt. 

   Intervjuerna genomfördes på platser som respondenterna själva hade valt och varade mellan 

45 minuter och 90 minuter, beroende på hur mycket respondenterna ville utveckla sina svar. 

Ingen av intervjuerna behövde avbrytas, utan avslutades efter att alla frågorna var ställda och 

respondenten inte hade något mer att tillägga.  

   Under den första intervjun upptäckte jag att det var svårt att strukturera en tidslinje från 

respondentens berättelse. Jag upptäckte att frågorna i början var för öppna i den bemärkelsen 

att respondenten hade svårt att avgöra hur detaljrika svar jag utkrävde, vilket resulterade i en 

ostrukturerad narrativ och för ytlig karaktär. Detta justerades inför intervju två där jag bad 

respondenten beskriva olika årtal som hade betydelse i förhållande till berättelsen. Det vill 

säga vilket år det hela började, när det blev värre, eventuella återfall och när personen spelade 

för sista gången. Dessa svar gjorde det lättare att för mig att strukturera tidslinjen, samtidigt 

som respondenten själv kunde förhålla sig till de olika faserna eller hållpunkterna, och på så 

sätt beskriva sina upplevelser mer detaljrikt och ingående. Efter detta kunde jag även lägga 

mer fokus på följdfrågorna som uppkom, såsom respondentens emotionella resonemang om 

sig själv och omvärlden, utan att för den delen tappa strukturen och vägriktningen i samtalet. 

Under de resterade intervjuerna uppmärksammade jag inga nya begränsningar eller hinder, 

utan den semi-strukturerade ramen hjälpte mig att vara dynamisk i förhållande till 

respondenternas berättelser. 
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4.5 Analysmetod 

För att analysera datamaterialet har studien använt sig av tematisk analys (TA) vilket i 

huvudsak handlar om att finna mönster av mening i ett material. Bryman (2011) menar att det 

hela går ut på att skapa ett index av centrala teman och subteman som därefter placeras i en 

matris.  

    Då studiens syfte strävar efter att hitta mönster, samband och variationer mellan 

spelmissbrukare och de olika speltyperna, är det väsentligt att behandla data 

förutsättningslöst, och vara flexibel för att tolka respondenternas erfarenheter, upplevelser och 

emotioner. TA kännetecknas av framförallt denna flexibilitet, och kan användas oavsett 

teoretisk, epistemologisk eller ontologisk utgångspunkt. Den är också användbar för att 

beskriva och tolka aspekter av fenomen (Braun & Clarke 2013) och involverar tolkning av 

erfarenheter och betydelser för respondenten, vilket stämmer överens med denna studies syfte 

och frågeställningar.  Eftersom studiens syfte vill analysera likheter och skillnader i de olika 

speltypernas erfarenheter och upplevelser, är det nödvändigt att använda en analys som kan se 

bortom den synliga och uppenbara nivån av data, och även inkluderar den latenta meningen 

för att tolka underliggande betydelser. Matrisen, som kännetecknar TA hjälper mig att 

strukturera datainsamlingen systematiskt och jämföra spelmissbrukarnas upplevelser i relation 

till de olika speltyperna samt att identifiera villkoren och förutsättningarna som dessa 

skillnader grundar sig i. 

   Här nedan kommer jag förklara den aktuella analysprocessen för den valda metoden enligt 

Braun och Clarke (2006). 

     Redan under datainsamlingen började analysprocessen då jag började upptäcka eller 

medvetet leta efter mönster i materialet. Därefter gick jag igenom sex olika faser under hela 

analysprocessen. Första fasen handlade om att fördjupa mig i datainsamlingen, och läsa 

materialet flera gånger för att kunna bekanta mig i den. Här observerade flera olika stycken i 

texten som var relevanta utifrån studiens syfte, och jag skrev kommentarer om dessa för att 

finna en grundförståelse för de olika delarna.   

   Andra fasen präglades av kodning av meningsbärande enheter. Efter att ha läst 

intervjumaterialet igen noterades och strukturerades de meningsbärande enheterna och 

kopplades till de textstycke den syftade på. Denna fas fokuserade på detaljer i texten och 

kontrollerades sedan mot helheten av intervjumaterialet. Under denna fas letade jag efter 

synliga mönster i texten, istället för att finna underliggande meningar. 
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   Tredje fasen inbegrep en gruppering av koderna till potentiella teman. Utvecklingen av 

dessa teman skapades i syfte att besvara forskningsfrågan, och styrdes i mindre grad av hur 

ofta koderna repeterades från intervjuerna. I denna fas var även min egna förförståelse en 

viktig faktor. Det var väsentligt att jag var medveten om min förförståelse och hur detta kunde 

påverka tolkningen av hur koderna hängde ihop som teman.  

   Fjärde fasen handlade om att testa ifall de framställda teman stämde ihop med 

respondentens utlåtanden. Hela datamaterialet lästas igenom lika många gånger som antalet 

teman. Eftersom det fanns överblivna koder från förra fasen, försökte jag att placera in dem i 

ett passande tema så gott jag kunde.  

   Den femte fasen handlade om att kontrollera om de olika temana överlappade varandra eller 

om ett specifikt tema kunde delas i två separata teman. På detta sätt fick jag en tydligare 

överblick, samtidigt som detaljerna från materialet fick ett större sammanhang.  

    Den sjätte fasen innebar slutligen att jag valde ut och illustrerande citat från intervjuerna i 

syfte att tydliggöra kopplingar mellan teman och den ursprungliga texten.  

   Parallellt med den tematiska analysen användes den hermeneutiska ansatsen. Det vill säga 

att analysen i intervjumaterialet behandlades utifrån den hermeneutiska cirkeln mellan delarna 

och helheten för att tolka texten och finna meningen av fenomenet. 

 

4.6 Metoddiskussion 

Nedan diskuteras och problematiseras val av respondenter följt av reflektioner kring min 

förförståelse samt studiens validitet, reliabilitet och slutligen etiska överväganden. Inom 

kvalitativ forskning användas emellanåt alternativa begrepp för validitet och reliabilitet för att 

kunna föra en diskussion om kvaliteten i undersökningens resultat. I denna studie har jag valt 

att använda mig av de traditionella begreppen validitet och reliabilitet, med hänvisning till 

Kvales och Brinkemanns (2014) diskussion av begreppen relaterade till den kvalitativa 

intervjuforskningen.  

 

4.6.1 Validitet 

Begreppet validitet refererar till i vilken utsträckning den forskning som genomförs och den 

eller de metoder som används verkligen undersöker det som avses att undersökas.  Med andra 

ord definieras validitet genom denna fråga: Mäter du vad du tror att du mäter?” (Kvale & 

Brinkemann, 2014). I detta fall handlar det om spelmissbrukarnas utsagor är tillförlitliga och 
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om kvaliteten på intervjuerna är goda. Närmare bestämt delas validiteten upp i intern och 

extern validitet. En stark intern validitet innebär att det finns ett tydligt orsakssamband och 

överensstämmelse mellan resultatet och de teoretiska idéer som forskaren utvecklar (Bryman, 

2011). En stark extern validitet innebär att resultatet kan generaliseras till andra sociala 

miljöer och situationer.  

 

4.6.1.1 Intern validitet 

   För att kontrollera den interna validiteten har jag intagit en kritisk ställning genom att 

ifrågasätta om respondenternas utsagor verkligen svarar på studiens syfte och frågeställningar. 

Återigen handlar detta inte om att sträva efter en objektiv sanning, utan istället verifiera om 

respondenternas uttryck är sanningen för personens uppfattning om sig själv och omvärlden 

(Kvale & Brinkemann, 2014). Det är därför av yttersta vikt att jag som forskare ifrågasätter 

texten genom att ställa frågor om ”vad” och ”varför” och hur detta leder till olika svar på hur 

jag ska validera en tolkning.  

   Ett annat ställningstagande för att nå intern validitet har varit att sträva efter att ha varit 

transparant i beskrivningen av forskningsprocessen, samt redogöra för min förförståelse i 

ämnet. För att säkerställa att min förförståelse inte dominerar min tolkning av 

datainsamlingen, har jag under intervjuerna ställt bekräftande frågor vid behov, för att på så 

sätt undanröja missförstånd mellan mig och respondent. Dessa bekräftelsefrågor gav också en 

möjlighet för respondenten att backa från sitt utlåtande eller en chans att omformulera sig.  

   Jag har även återkopplat till respondenterna, och säkerställt att de blivit uppfattade på ett 

korrekt sätt. Genom att använda respondentvalidering (Bryman, 2011) har de fått läsa igenom 

sin transkriberade intervju och bekräftat att det har uppfattats rätt. Då jag var ensam forskare 

ansågs detta vara nödvändigt för att stärka den interna validiteten.  

 

4.6.1.2 Extern validitet 

Vad gäller studiens externa validitet menar Kvale och Brinkemann (2014) att det kan 

uppkomma svårigheter när det kommer till intervjuforskning. Denna invändning härstammar 

ifrån antagandet att kunskapen skall vara giltig för alla andra miljöer. Som nämnt ovan syftar 

inte studien till att finna en objektiv sanning, utan utgår istället från att kunskapen är 

kontextualiserade former av förståelse och handling. Studien syftar inte till att finna generella 

slutsatser om alla spelmissbrukare utan har som mål att finna djupare förståelse av 

spelmissbrukares erfarenheter och upplevelser, och på så vis väcka nya frågor och tillföra nya 

perspektiv inom forskningsfältet.  
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   Eftersom urvalet i studien är relativt litet och har valts ut genom ett målstyrt urval går det 

inte att tolka resultaten som en generalisering av en den större populationen. Med det sagt har 

urvalet en styrka i form av respondenternas acceptans och reflektion av sitt tidigare missbruk. 

Då respondenterna inte längre hade ett aktivt missbruk kunde de tillföra ett självkritisk och 

distanserat förhållningssätt till sig själv. En svaghet i och med detta kan vara det faktum att 

respondenterna pratar om sitt förflutna, och det finns det en risk att de inte kan återuppleva 

och förmedla specifika resonemang under sin tid som spelmissbrukare. Dock vill jag 

poängtera att i en motsvarande miljö där respondenterna hade haft ett aktivt spelmissbruk 

skulle det finnas en risk för skam och förnekelse, vilket i sin tur hade resulterat i outforskade 

perspektiv och resonemang. Interaktionen mellan intervjuare och respondent har en stor 

påverkan på datainsamlingen (Ryen, 2004) och tack vare respondentens grundhållning och 

inställningen till dennes förflutna, skapas möjligheterna till en djupare förståelse samt att 

utforska flera alternativa upplevelser och erfarenheter. 

 

4.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om forskningsresultatets tillförlitlighet och tittar på om huruvida resultatet 

kan återskapas under andra omständigheter såsom tidpunkt och av andra forskare. I 

kvalitativa intervjuer påverkas reliabiliteten av forskarens ledande frågor och omedvetna 

förstärkningar av respondentens svar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

   Även om det är önskvärt att öka intervjuresultatets reliabilitet för att motverka min egna 

subjektivitet, har jag valt att inte fokusera allt för mycket på detta då det kan motverka 

kreativiteten och variationsrikedomen under interaktionen med respondenten, och risken finns 

att jag inte anpassar mina frågor i förhållande till respondentens berättelse. Vidare undvek jag 

ledande frågor utifrån egna förutfattade meningar och istället förde ett öppet intervjuklimat 

för att låta respondenterna själva utveckla utsagorna utifrån erfarenhet och kunskap.   

Däremot strävar studien efter transparens genom att göra tydliga beskrivningar av studien, för 

att på så sätt möjliggöra för andra personer att bedöma hur pass överförbara resultaten är till 

en annan miljö. Exempelvis presenteras analysprocessens olika delar, och förklaringar till 

uppkomsten av de olika koder, kategorier och teman vilket ger en indikation på analysens 

reliabilitet.   

   Med anledning av att både jag och respondenten påverkas av varandra under intervjun är det 

osannolikt att förvänta sig samma svar vid en annan tidpunkt, även om intervjun skulle 

baseras på samma intervjuguide. Samtidigt är det inte nödvändigt att sträva emot exakt 
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samma svar, utan handlar snarare om att uppmärksamma den latenta nivån när 

datainsamlingen ska analyseras. Utifrån detta resonemang har jag försökt beskriva 

analysprocessen utifrån intervjuns kontext, och förklara respondentens svar utifrån ett större 

perspektiv. Dock är det värt att upprepa min förförståelse i detta sammanhang, då mina 

tolkningar av texten kan påverka analysprocessen. Det finns alltid en risk att en annan 

forskare med annan förförståelse under en annan tidpunkt tolkar respondenternas utsagor 

annorlunda.  

 

4.6.3 Etik 

Genom hela studien utgick jag från de forskningsetiska principer en forskare måste förhålla 

sig till. Närmare bestämt utgår dessa principer från fyra allmänna huvudkrav på forskningen, 

vilket är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vidare har jag tagit hänsyn till forskningskravet vilket innebär att 

respondenterna ska skyddas från skada och kränkning (Vetenskapsrådet, 2017).  

   Som nämnt ovan delade jag med mig av ett informationsbrev till bland annat 

verksamheterna där jag presenterade studiens syfte och en beskrivning om hur 

undersökningen skulle genomföras. Detta informationsbrev blev därefter distribuerade till 

potentiella respondenter. Vad som var nödvändigt att uppmärksamma under denna fas var att 

stödgruppsledare, och annan personal som drev de olika stödgrupperna blev i vissa fall en 

förmedlare av informationsbrevet. Deras presentation av informationsbrevet blev därför 

bortom min kontroll. Det var därför viktigt att vara så tydlig som möjligt i informationsbrevet 

om de etiska principerna och kraven, vilket även upprepads muntligt i början av varje 

intervju. 

   Med hjälp av informationsbrevet fick de potentiella respondenterna information om att 

deltagandet var frivilligt och att eventuella uppgifter som insamlades inte skulle användas i 

annat syfte än för forskning. 

   Gällande samtyckeskravet var respondenterna självanmälda då dem informerades om att de 

hade själv rätt att bestämma över sin medverkan. Som intervjuare bör jag vara medveten om 

den maktposition som jag besitter gentemot respondenten (Willing, 2013) vilket jag 

eftersträvade genom att förmedla att deltagandet var frivilligt och att de när som helst fick 

avbryta sin medverkan samt att de hade rätt att avstå från att svara på frågor som uppkom 

under intervjun. Respondenterna fick även vetskap om att deras personuppgifter lagrades på 

ett sådant sätt att obehöriga ej kunde ta del av dem, samt att respondenterna skulle 
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avidentifieras så att det inte gick att härleda individen från studien. Respondenterna 

anonymiserades genom att namnge dem som ”Spelare 1, Spelare 2” och så vidare. Jag har 

även valt att utelämna var respondenterna är bosatta idag.  

   Jag redogjorde för respondenterna att alla insamlade uppgifter för forskningsändamål inte 

skulle användas för kommersiellt bruk eller andra vetenskapliga syften (Bryman, 2011) och 

att studien kommer publiceras på universitetens digitala databas, DiVA. Efter att studien var 

genomförd fick respondenterna ta del av studien, samtidigt som hela datamaterialet 

destruerades.   

   På grund av studiens syfte fanns det en stor risk för att respondenterna väckte minnen av 

känslomässigt svåra erfarenheter, vilket gjorde det viktigt för mig som intervjuare att ta 

ansvar för att samtalet inte fick en terapeutisk karaktär. Det var därför nödvändigt att finna en 

balans mellan respekt för respondenternas integritet och en strävan efter ett innehållsrikt 

material. Genom att medvetandegöra och upptäcka vart gränsen gick, försökte jag leva mig in 

i respondenternas upplevelser av att medverka i studien och har strävat efter att de ska känna 

en positiv upplevelse av intervjun. Det var också viktigt att avsluta intervjun med en 

optimistisk och positiv ton, vilket exempelvis kunde handla om hur individen hade kommit ur 

sitt missbruk och hur denne levde idag utan några spelproblem. 

 

5. Resultat och analys 

Kapitlet inleds med en sammanfattning av respondenternas val av speltyper och hur dessa kan 

delas in i skicklighetsspelare och chansspelare. Bearbetningen av det empiriska materialet har 

resulterat i tre huvudteman vilka presenteras under denna del. Dessa huvudteman beskriver en 

kronologisk ordning i tre olika faser vilket jag har valt att kalla Fas 1 – Nöje eller 

Nödvändighet, Fas 2 – Upprätthållande och Fas 3 – Likgiltighet och Vändpunkt. Dessa faser 

har varit ett genomgående inslag hos både skicklighetsspelarna och chansspelarna då dem har 

beskrivit sina erfarenheter med en tydlig början, mitten och slut.   

 

   Under Fas 1 presenteras respondenternas utsagor om tiden innan de började spela, vad som 

fick dem att börja samt vad spelen tillförde. Under denna fas fanns flera skillnader mellan de 

två grupperna, och det mest utmärkande var hur skicklighetsspelare såg spelet som en 

underhållning medan chansspelarana beskrev spelet som en konsekvens av den rådande 

livssituationen. 
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    Under fas 2 förklaras utvecklingen till ett spelmissbruk och slutligen beskriver fas 3 hur 

respondenterna upplevde tiden innan vändpunkten och vad som till slut fick dem att sluta 

spela. Vad som utmärkte dessa faser var att grupperna hade i huvudsak många likheter med 

varandra då dem beskrev likartade konsekvenser av spelandet samt hur deras välmående 

försämrades. 

    Genomgående för varje fas kommer olika subteman redovisas vilka representerar 

återkommande utsagor och erfarenheter från respondenterna. Med hjälp av beskrivningar och 

citat syftar dessa subteman till att få en tydlig och överskådlig struktur på deras utsagor men 

också för att söka svar på studiens frågeställningar om likheter och skillnader mellan 

respondenterna och deras val av speltyp. Under fas 1 presenteras deras utlåtanden med hjälp 

av tabeller (Tabell 2, 3 och 4) för att tydliggöra skillnaderna mellan de olika grupperna. 

Utlåtanden som bryter mot detta mönster är presenterade genom den löpande texten.  Med 

anledning av att det fanns tydliga likheter mellan de två grupperna under fas under fas 2 och 

fas 3 har citat varvats med beskrivningar. 

   Analysen i materialet redogörs efter varje fas, där jag kommer återkoppla resultatet till 

tidigare forskning i syfte att tolka spelarnas utsagor ur ett större perspektiv. Hädanefter 

kommer respondenterna presenteras som spelarna. 

 

5.1 Speltyperna 

Fördelningen av spelarna till de olika speltyperna är presenterad i Tabell 1. Av totalt åtta 

intervjuer har fyra spelat på fysiska och onlinebaserade spelmaskiner och har därför placerats 

i gruppen chansspelare. Två av spelarna spelade endast på vadslagning och olika typer av 

poker vilket får beskrivas som skicklighetsspelare. 

Spelare 4 började med vadslagning, men ägnade den största tiden åt lotterier och skraplotter, 

och har därför placerats i gruppen chansspelare. Spelare 3 är placerad i båda grupperna då 

denna spelare spelade i huvudsak black-jack och roulett, men utvecklade senare ett 

spelmissbruk av speltypen spelmaskiner online. Spelare 3 är därför placerad som 

skicklighetsspelare under fas 1 men förflyttas därefter till gruppen chansspelare. 

 

 

 

 

Tabell 1 – Fördelning mellan spelare och speltyper 
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Chansspelare Skicklighetsspelare 

Spelare 1 

Spelare 2 

(Spelare 3) 

Spelare 4 

Spelare 5 

Spelare 6 

 

(Spelare 3) 

Spelare 7 

Spelare 8 

 

5.2 Fas 1 – Nöje eller nödvändighet 

Till varje intervju bads spelarna att beskriva hur livet var innan spelmissbruket samt vad som 

fick dem att börja spela. Utifrån hur spelarna beskriver sin tidigare relation till spel samt vad 

spelat bidrar med har detta resulterat i tre olika subteman; Spridda erfarenheter av tidigt 

spelande, Personligt intresse eller personliga missöden lägger grunden för spelandet och Den 

ekonomiska belöningen är preliminär eller sekundär.  

   Alla spelare upplever att det finns en koppling mellan tidigare upplevelser och speldebut 

men grupperna skiljer sig åt i resonemang om interna och externa grundförutsättningar till 

varför de började. Skicklighetsspelarna betonar spelet som ett personligt intresse i större 

utsträckning, medan chansspelarna uttrycker spelet som ett resultat av psykisk ohälsa, flykt 

från verkligheten eller ett sätt att undvika misslyckande.  

I syfte tydliggöra spelarnas svar utifrån sin kontext, har ett fåtal citat behövts interageras med 

en tidigare ställd fråga. Detta presenteras med hjälp av förkortningarna I (Intervjuare) och R 

(Respondent). 

5.2.1 Spridda erfarenheter av tidigt spelande 

Gemensamt för skicklighetsspelarna är att tävling och prestation i olika aktiviteter har fått en 

stor plats redan under ungdomsåren. Spelare 7 börjar spela om pengar under 15 års åldern då 

han spelar poker med sina vänner. Spelare 8 blir redan vid 6 års ålder introducerad för trav, 

och börjar spela om pengar vid 12 års ålder.  

   Spelare 3 blir först introducerad för spel om pengar vid 20 års ålder då han börjar jobba som 

croupier och får ett stort intresse för framförallt black-jack och roulett under denna tid. Denna 

spelare har innan sitt jobb som croupier ett regelbundet tävlande inom familjen och 

vänskapskretsen i form av sällskapsspel och vadslagning. Alla skicklighetsspelarna upplever 
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att de hade erfarit spelandet som sporadiskt och under kontrollerade former under en längre 

tid.  

    Fyra av chansspelarna uttrycker ingen relation till spel om pengar under uppväxten eller 

ungdomsåren, och beskriver ingen erfarenhet av något sporadiskt eller kontrollerat spelande 

tidigare. När dessa spelare kommer i kontakt med spel om pengar under vuxen ålder finns det 

varken något större intresse eller engagemang i de olika speltyperna, utan beskrivs snarare 

som en lättsam underhållning, utan något större begär eller förhoppning om belöning. Dock 

var det ingen av chansspelarna som hade testat spelmaskiner tidigare. Skillnaderna mellan 

skicklighetsspelarnas och chansspelarnas tidigare erfarenheter och associationer till spel om 

pengar illustreras i Tabell 2. 

   Spelare 4 är den enda av chanspelarna som har en tidig anknytning till spel då hon började 

med vadslagning om pengar under grundskolan, vilket senare byttes ut mot alla typer av spel 

när hon började jobba i kiosk vilket framgår genom nedanstående citat.  

 

”Vi slog vad om pengar. Det var med pengar redan då. Sen var det, ska vi slå vad om att du inte kan fixa cigg eller ska vi slå 

vad om att du inte kan göra det här. Jag bangade inte för någonting. Jag ville ju bli sedd. jag gjorde ju allt/..../ Det var så att 

jag började jobba i kiosk och då blev det tillgång till andra saker. Jag menar det ät så längesedan. Jag är ju 54 så då var det 

bellmanlotter och allt var det var för någonting” (Spelare 4) 

 

 

 

 

Tabell 2 – Tidiga erfarenheter och associationer till spel om pengar hos skicklighetsspelare och chansspelare 

Skicklighetsspelare Chansspelare 

Men vi (barnen i familjen) var uppväxta med att man alltid umgås 

genom att spela sällskapsspel, så den där själva tävlingen har alltid 

funnits/…./ Bortsätt från pengaspel så kan jag känna att när man slår 

vad om någonting, att förlorar man så får den andra, då måste jag diska 

eller städa eller. Är det sådana saker då får jag en annan 

tävlingsinstinkt (spelare 3) 

Konstigt nog har jag aldrig tyckt om själva spelandet. Till exempel hemma hos mig 

fanns inte ens kortspel. Det här var en uppfostran som jag hade med mig från Iran 

från min familj. Att vi aldrig var intresserad, min mamma eller pappa eller någon 

av syskonen var intresserad av spelet (spelare 2) 

jag började spela när jag var typ 15. Jag har ju spelat men har inte 

spelat för mycket så att säga. Jag har haft någon pokerkväll hit och 

någon pokerkväll dit. Vi kunde köra om 200 spänn en kväll eller något 

sånt där (spelare 7) 

Det var som dom flesta. Orkade man så köpte man bingolotter av ungarna och satte 

och tittade på annars så brydde man sig inte. Det var, ja någon Harry Boy kanske i 

kvartalet. Det var inte mer än så (spelare 5) 
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Pappa gillade trav, jag ville vara nära pappa, jag hängde med på trav 

också. Där började spelandet. vid 11, 12 års ålder på grund av våran 

travhäst som gick väldigt bra. Vi åkte runt i Sverige (spelare 8) 

R - Under vilken ålder var det du först kom i kontakt med spel om pengar? 

I - det var när jag bodde i [X-stad] under min tid. Jag jobbade på en restaurang i 

Östersund. Ja jag var väl runt 35 kanske. 

R - just det, och innan den här åldern då hade du aldrig spelat om pengar förut 

eller? 

I - nä alltså jag hade inget intresse av Jack Vegas då på den tiden. (spelare 6) 

 

5.2.2 Personligt intresse eller personliga missöden lägger grunden för 

spelandet 

   Skicklighetsspelarna betonar regelbundet ett intresse och underhållning i spelet, och 

förklarar hur de olika spelen erbjuder strategi, taktik och matematiska uträkningar, vilket 

stämmer överens med deras personliga egenskaper och kompetens.  Alla spelare uttrycker ett 

högt självförtroende beträffande just dessa element i spelen, vilket i sin tur skapar en 

lekfullhet och underhållning i spelet.  

  Nöjet hos skicklighetsspelarna grundar sig även i det sociala sammanhanget, då alla tre 

spelare betonar vikten av den sociala kontexten. Det sociala sammanhanget skapar både 

normalisering av spel om pengar men även chansen att visa sin kompetens och nå en 

hierarkisk position. Genom spelet kan spelare på ett mätbart sätt jämföra sig med andra 

spelare, och utvärdera deras egenskaper och förmågor. Spelet blir en symbol för framgång 

och ett intellekt som skapar status inom umgängeskretsen, och en god prestation uppmuntras 

från omgivningen.  

    Chansspelarena beskriver spelen istället som en tröst eller flykt i förhållande till den 

rådande livssituationen. På grund av dåligt psykiskt mående och en okontrollerbar vardag blir 

spelet ett verktyg till att finna ro i sig själv. Till skillnad från skicklighetsspelarna finns det 

inget samband mellan val av speltyp och deras personliga intressen, utan de ser istället spelet 

som en livlina, en nödvändighet eller förhoppning om att antingen lösa sina problem, eller 

glömma dem.  

   Gemensamt för alla chanspelare är att de ser sig själva som ensamma med låg självkänsla. 

Bortsätt från spelare 6, uttrycker alla chansspelare att de medvetet har valt att spela i ensamhet 

i syfte att komma bort från det sociala sammanhanget.  I tabell 3 exemplifieras skillnaderna 

mellan de båda grupperna. 
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   Spelare 6 är den enda spelare som dras till fysiska spelmaskiner, och är också den enda av 

chansspelarna som spelar tillsammans med andra, men även denna spelare nyttjar spelet som 

sätt att hantera sin problematiska livssituation efter att ha varit med om en trafikolycka, vilket 

illustreras i citatet nedan. 

 

”Vi blev ju som ett kompisgäng som satt vid dom här maskinerna. På den tiden hade jag ju, eftersom jag hade varit med om 

den där olyckan var jag ju sjukskriven lite till och från. Så jag kunde ju på dagtid sitta på den där restaurangen och spela då.  

Det var en gemenskap jag hade då på den tiden. Jag började ju lära känna folk som spelade och så. Då rörde sig gänget där 

och satt och snurrade där hela tiden” (spelare 6) 

 

 

 

5.2.3 Den ekonomiska belöningen är preliminär eller sekundär 

Då gruppen skicklighetspelare upplever själva spelet som underhållning, blir den ekonomiska 

aspekten en bonus i sammanhanget. Spelet bidrar i första hand till att umgås med vänner och 

chansen att visa upp sin kompetens inför sig själv och andra. Spelarna har i tidig ålder lärt sig 

att tävling var ett enkelt och roligt sätt att träffas och umgås med sina vänner, vilket också är 

Tabell 3 – Anledningar till varför skicklighetsspelare och chanspelare började spela 

Skicklighetsspelare Chansspelare 

När jag jobbade så anordnades det ju även, vi har på en turnering i Europa, en 

pokerturnering för Croupierer. Det var ju en prestige i att vara duktig. Jag var 

jävligt vass på roulett. Att var snabbtänkt i huvudet, att kunna räkna ut allting. Ju 

bättre du blev där, ju mer intressant så blev det ju även att spela det sen. (spelare 

3) 

när jag började så mådde jag inte så där jättebra i mitt liv då/..../ jag hade 

en del sjukdomar som jag tyckte var jobbiga och så levde jag ensam och 

kände mig emellanåt ganska ensam också (spelare 1) 

 

För jag är en ganska bra taktiker när det gäller idrott och allting sånt. Jag har 

väldigt bra sifferminnen och såhär. Jag är matematiker. Jag är utbildad matematik 

och fysiklärare bland annat. Så matte ligger mig varmt om hjärtat. Att räkna 

oddsen för att ha en bättre hand och sånt här då ( spelare 7) 

jag och mina tre barns mamma efter 19, 20 år, vi gick skilda vägar 2005. 

Det var en mycket svår period i mitt liv. Jag uppfattade det som ett 

misslyckade för min del. Att vi går skilda vägar. Varför hände det här 

just mig. Det var i det här sammanhanget var det en lördag, en helg så 

var jag på väg till Stockholm och träffa en nära vän så jag såg en 

tidning/..../ Då såg jag en reklam i samband med några av dom här 

spelbolagen. Då tyckte jag att det här låter intressant och då kan man 

säga att det var startskottet för att jag började spela helt enkelt (spelare 2) 

 

Jag gillar verkligen det här logiska. man ska hitta dom här kombinationerna och 

så. tycker om statistik och så. Matte tycker jag ganska mycket om. Så på det 

sättet är det någonting. Poker är mycket matte. intresserad av att läsa på om 

fotbollslag och sådär. jag drogs mycket till skicklighet, sen samtidigt med poker 

så var det en status att vara skicklig. Det har jag också växt upp med att man ska 

ha, att det skulle vara kul att få tretton rätt på stryktipset och så ( spelare 8) 

Sen så märkte jag ju, inte då, men jag reagerade på så sätt att jag blev helt 

tom. Det var första gången i mitt liv som jag inte hade problem av 

övergreppen. Det fanns inte. jag var helt blank. Jag mådde jättebra inuti 

och jag ville tillbaka till den där känslan (spelare 5) 
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huvudorsaken även när spel om pengar blev aktuellt. Tävlingsmomentet är fortfarande i 

huvudfokus, men skillnaden är nu att de kan mäta sin kompetens på ett mer konkret sätt i 

form av pengar. 

    Den ekonomiska aspekten är det huvudsakliga syftet för chansspelarna. Spelet fungerar inte 

bara som ett sätt att fly eller hålla sig sysselsatt, utan spelarna har en tydlig förhoppning om 

att en bättre ekonomi ska kunna lösa de aktuella problemen. Genom att få en ekonomisk 

belöning ska de inte bara ha råd att köpa nya saker eller resa, utan också känna ett ökat 

självvärde. Detta är också huvudorsaken till varför de dras till spelmaskiner och lotter, då 

dessa är snabba och enkla spel, där det inte krävs någon specifik kompetens eller tålamod, 

utan det är bara att ”trycka”. Spelarna upplever att ju enklare spelet är, desto större chans 

finns det att vinna. I tabell 4 visas skillnaderna mellan grupperna beträffande deras syn på den 

ekonomiska belöningen av spelet.  

 

Tabell 4 – Ekonomi som preliminär eller sekundär i spelet 

Skicklighetsspelare Chansspelare 

Det var en social. …Det var ett sätt att umgås. Då såg jag det som, ja men att 

man gick in med inställningen att man skulle förlora. Men det var värt. Det 

var som att betala för att gå på Liseberg eller betala för att gå på bio (spelare 

3) 

Det enda som jag tänkte var själva ekonomin /…./  Man vill ha det ännu 

bättre för att jag trodde att det skulle lösa av problemen, att barnen skulle må 

bättre och så och jag själv framförallt. (spelare 2) 

Det var dels att vinna pengar, fast det var inte det största. Det största var att 

kunna styra ett bord, utan att dom vet vad man har på handen/…./ jag sket ju 

ifall jag vann dom där 500 spännen. Jag vann ju hellre en liten eller 

mellanpott på par i tvåor än att jag vann en stor pott på fyrtal i ess (spelare 7) 

I - Vadslagningen var då ett sätt för dig att få bekräftelse att känna 

sammanhanget som du förklarade så bra? 

R - precis, och att få pengar att köpa saker. Det var lite det. Vi fick ju aldrig 

någonting hemma. Skulle vi ha någonting så var vi tvungna att prestera 

någonting varje gång. Så att ville jag ha någonting utöver det vanliga så att 

säga, så var jag tvungen att fixa dom pengarna själv. Och det här blev ett bra 

sätt för mig, och enkelt. (spelare 4) 

I - Det primära är kompetensen? det är inte pengarna? 

R  - nä det är kompetens. Med hjälp av kompetens kan man vinna mycket 

pengar. det stärkte mig. Om jag är skicklig på någonting och får mycket 

pengar så gav det mig en boost, alltså självförtroendemässigt framförallt 

(spelare 8) 

I - ja, och vad var det då, tror du som fick dig att gå till bingo och 

slotsmaskinerna? vad var det som triggade igång dig där tror du? 

R - Att det såg roligt ut. Det var bara så enkelt. Det var någonting som gick 

fort (spelare 5) 

 

5.2.4 Analys - Fas 1 

Alla skicklighetsspelare och spelare 4 upplever att de börjar utveckla ett missbruksbeteende 

under tiden när de spelar sporadiskt och under kontrollerade former. Tävlingsspelande och 

fokus på personlig prestation och skicklighet blir tidigt introducerat hos dessa spelare genom 

det sociala sammanhanget. Resterande chansspelare upplever inte att tidigare erfarenheter till 
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spel om pengar har någon association till deras framtida spelmissbruk. Exempelvis har spelare 

5 förmågan att spela sporadiskt, men detta utvecklas inte till något begär eller spänning under 

denna period, vilket tyder på att missbruksbeteendet utvecklas efter det sporadiska spelandet. 

Även om det finns vissa indikationer på att skicklighetsspelarna har en starkare koppling till 

spel om pengar under ungdomsåren, finns det inte tillräckligt med empiri för att se några 

utmärkande skillnader mellan val av speltyp och bakgrund. Spelare 3 och spelare 4 är de 

individer som bryter mot detta mönster eftersom deras tidiga associationer med spel om 

pengar inte överensstämmer med speltypen som senare skulle vara startskottet för övriga 

spelares spelmissbruk. 

    Genom att applicera SDT (Deci & Ryan, 2000) på spelarnas utsagor blir det möjligt att 

särskilja skicklighetsspelarna och chansspelarna utifrån deras motiv till varför de börjar spela. 

Under denna fas kan vi se hur skicklighetsspelarna uppnår de tre fundamentala behoven för 

att nå en inre motivation vilket är autonomi, kompetens och släktskap.   

   Skicklighetsspelarna uttrycker ett intresse och nöje i spelet som innebär att de kan 

identifiera sig själva med utmaningen, då de förenar sina personliga egenskaper med spelet 

och på så vis får möjlighet att visa sin kompetens och samtidigt finna en tillhörighet 

tillsammans med andra  

   Nöjet och den uppfyllda kompetensen hos skicklighetsspelarna grundar sig även i det 

sociala sammanhanget, då alla tre spelare betonar vikten av den sociala kontexten. Det är inte 

endast spelet i sig eller den ekonomiska belöningen som ger spänning och underhållning, utan 

den det grundar sig också till stor del i ett utbyte med andra människor. Det är alltså inte 

endast en fråga om att tävla mot sig själv, utan också en tävling mot andra för att kunna 

bedöma sin egna förmåga och uppnå en hierarkisk position grundad på deras skicklighet och 

personliga egenskaper. Spelet blir en symbol för framgång och ett intellekt som skapar status 

inom umgängeskretsen. Spel om pengar normaliserades i omgivningen och en god prestation 

uppmuntras.  

   Det sociala sammanhanget borde inte tolkas som endast en extern reglering som är präglat 

av press från omgivningen utifrån, utan istället som ett bidrag till släktskapet som är en av de 

tre fundamentala behoven enligt SDT (Deci & Ryan, 2000). Tolkningen av 

skicklighetsspelarnas utsagor speglar en frihet i deras val, och den sociala aspekten tillför ett 

sammanhang och en chans att reflektera över sin personlighet och sina förmågor gentemot 

andra för att på så vis finna ett självvärde, vilket påminner om Deci & Ryans (1985) 

förklaring om vad släktskapet bidrar med. 
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   Till skillnad från skicklighetsspelarna har den ekonomiska belöningen en större inverkan 

hos chansspelarna. Om vi exempelvis återkopplar till spelare 6 som beskriver spelmaskinerna 

som en mötesplats, är det trots det sociala sammanhanget ändå den ekonomiska belöningen 

som prioriteras mest, och inte aktiviteten i sig. På detta sätt är den externa regleringen (Deci 

& ryan, 2000) mer påtaglig hos spelare 6 och resten av chansspelarna. De uttrycker istället 

spelet som en konsekvens av plötsliga händelser eller obearbetade tankar från förr. Spelet är 

inte en del av dom själva, utan är istället en extern kraft som tar tag i dem, där de bliv fångade 

och manipulerad av spelet. Den externa regleringen är därmed mer påtaglig hos denna grupp. 

Exempelvis spelare 2 uttrycker framförallt extern reglering i Tabell 3 och 4 då fokus endast 

ligger på pengar och materiella ting för att undvika misslyckande och skuld gentemot sina 

barn. Ett annat exempel är spelare 4, med hänvisning till Tabell 4. Denna spelare använder 

spelet som ett redskap då hon upplever påtryckningar och självpålagd press. 

   Gemensamt för alla chansspelare är att spelet i sig inte ger någon tillfredställelse. Även om 

spelarna uttrycker en lättnad och stimulans från spelet, beror detta på press från omgivningen, 

snarare än nöje eller intresse. Spelet ger inte heller någon chans att återspegla sig gentemot 

andra personer och söka efter kompetens genom andra då majoriteten av chanspelarna spelar i 

ensamhet. 

    Illusionen av kontroll (Langer, 1975) är tydligt hos skicklighetsspelarna, då de med hjälp 

av sin kompetens försökte förutse utgången, och har en förhoppning om att de kan kontrollera 

sin motståndare, eller räkna ut de bästa oddsen.  

   Chansspelarna försöker istället sträva efter att kontrollera sig själv genom spelet. Genom att 

spela i ensamhet och samtidigt fly från den rådande livssituationen, upplever de en känsla av 

kontroll av sina känslor och impulser. Detta är ett sätt för chansspelarna att försöka styra deras 

interna självreglering vilket är en grundläggande drivkraft hos människor för att nå personlig 

utveckling enligt SDT (Deci & Ryan, 1985). 

 

5.3 Fas 2 – Att försöka hålla det flytande 

Under fas två beskrivs tiden då spelarna börjar utveckla ett spelmissbruk, och vad som får 

dem att fortsätta trots de negativa konsekvenserna som började uppdagas. Under denna fas 

blir likheterna väsentligt tydligare mellan skicklighetsspelare och chansspelare. Anledningen 

till detta grundar sig i att båda grupperna uttrycker att jakten på pengar blir större och större, 

både för att känna stimulans av spelet men också för att kompensera för förlusterna. Under 

denna fas har jag valt att presentera två subteman; Förhöjd tolerans skapar förhoppningar om 



 38 

ekonomisk kompensation och Undvika avslöjande skapar större ensamhet i missbruket. Dessa 

subteman representerarar återkommande utsagor från spelarna, och sammanfattar deras 

uppelevser av att utveckla samt upprätthålla ett spelmissbruk. 

 

5.3.1 Förhöjd tolerans skapade förhoppningar om ekonomisk kompensation 

Efter att ha upplevt spelet som en underhållning och ett sätt att umgås med vänner, börjar 

skicklighetsspelarna mer och mer fokusera på den ekonomiska belöningen. Spänningen, som 

tidigare hade kommit från spelets utformning avtrubbas i takt med ett mer frekvent spelande. 

Genom att höja insatserna kan spelarna återuppleva samma spänning som tidigare. Den 

förhöjda toleransen skapar dock större ekonomiska konsekvenser vilket besvaras med ännu 

högre insatser i syfte att kunna kompensera för förlusterna. Citatet nedan är ett exempel på 

hur en av skicklighetsspelarna inte längre spelar för nöjets skull, utan istället är det insatserna 

och vinsterna i pengar som är i huvudfokus.   

 

”Jag har vunnit 18 miljoner på en pott, cash. Jag kommer ihåg det så väl. Första potten vann jag på 1,2 miljoner. Då åkte 

jag hem och spelade ingenting på fyra dagar. Sen åkte jag dit, då hade jag fixat in så jag hade lite mer pengar. Med dom här 

pengarna jag vann, så gjorde jag en business så att det blev mer pengar. ”(Spelare 7) 

 

I samband med högre insatser ökar också varaktigheten då de spelar både längre och mer 

regelbundet, vilket beskrivs av spelare 8 genom nedanstående citat. 

 

”För mig handlade det om att jag inte fick samma kickar av det här spelandet, de här summorna som jag höll på med. utan 

nu började det dra sig mot varje dag-spel. Varje dag-betting, livebetting till och med som är snabbare spel. 

Jag fick inte tillräckligt mycket tillbaka av de här småsummorna, så jag var tvungen att, den här toleransnivån att höja, höja, 

höja hela tiden för att få någonting tillbaka” (Spelare 8) 

 

Detta innebär även att de blev mer och mer isolerade, och den sociala kontexten får inte 

längre någon betydelse, utan huvudorsaken till spelandet är endast den ekonomiska 

belöningen. Denna förändring illustreras genom citatet nedan. 

 

”När jag spelade online minns jag att vi satt några kompisar, två tre stycken på samma bord, fast det var online och spelade. 

Vi hjälpte varann och berättade vad vi hade för kort så att vi kunde spela av dom andra pengarna så typ. Men det var ganska 

skönt att försvinna bort också. Man var ensam, dom kunde inte se riktigt hur mycket man förlorade eller så. Så man 

avskärmade sig på ett sätt/..../ Så vi gled isär där, min umgängeskrets. Då blev det inte den här livepokern längre utan då var 

det bara internet. Jag tappade väldigt mycket kompisar under den tiden. Jag hade ett fåtal kvar, men då spelade jag bara på 

nätet.” (Spelare 8) 
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Chansspelarna, som använder spelet för att hantera den rådande livssituationen, upplever även 

att spelet inte längre tillför samma stimulans eller kick som tidigare och börjar därför att höja 

insatserna och spelet tar mer och mer plats i vardagen. För att finansiera sitt spelande har alla 

spelare olika strategier. Några spelare tar endast sin egna lön och egna besparingar, medan 

andra försöker få tag i pengar även via lån från bekanta men också från bankerna. Spelare 2 

summerar denna process på ett innehållsmässigt sätt genom följande citat. 

 

Då börjar man spela, och då vinner man i början och sen tror man att man kommer att vinna igen och då börjar det här 

förlorandet då. Då satsar man hela sin lön då. När man har förlorat hela sin lön, då vill du återvinna dom här pengarna som 

du har förlorat. Det är i första hand att man försöker till exempel om det finns pengar hemma, om man bor med 

någon/…./Då tar man från det sparandet som man har hemma. När lönen är slut och sparandet är slut så ändå är du ute 

efter att skaffa pengar. Då vänder du dig till dina nära och kära, vänner bland annat. Genom att ljuga för dom, så lånar du 

pengar från dom för att kunna spela. När dom pengarna också är slut, då vänder du dig till alla dom här låneföretag som 

finns/…./ Det enda som jag ser det är att jag försöker vinna och kompensera det här (spelare 2) 

 

Flykten som tidigare syftade till den tidigare livssituationen, byts ut mot en flykt från 

problemen som spelet hade orsakat. Även här ser chansspelarna ingen annan lösning på 

problemet än att fortsätta spela och försöka vinna tillbaka pengarna, och återfå kontrollen. 

Citatet nedan beskriver hur spelare 4 resonerade under denna tid. 

 

Jag tänkte ju aldrig på att jag drar mig längre och längre ner i spiralen. Utan jag trodde hela tiden att varje gång jag 

spelade så skulle ju det bli bättre. Men det blev det ju inte.  (Spelare 4) 

 

    Spelare 3, som tidigare hade spelat roulett och black-jack lyckades fortsätter att spela 

sporadiskt och under kontrollade former under några år vilket förklaras i nästkommande citat. 

Dock började även denna spelare söka sig till spel senare i livet på grund av att han vantrivs 

på jobbet. På grund av begränsat ekonomiskt kapital vänder han sig till spelmaskiner online, 

och blir därmed placerat i gruppen chansspelare under denna fas.  

 

”Jag jobbade så i nästan 10 år som croupier, sen så slutade jag och fick barn och familj och sådär. Då hade jag inga pengar 

att spela för. Då kände jag någonstans att den summan jag hade råd att spela gav inget. För jag gillade att spela black jack 

och roulett/…./ Då fick jag för mig att testa onlinecasino. Det hade jag testat ett par år tidigare och inte alls tyckt att det var 

roligt. För som sagt spelmaskiner var inte min grej, Det var inte socialt och sånt där. Men då fick jag för mig att testa det 

igen.” (spelare 3) 
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5.3.2 Undvika avslöjande skapar större ensamhet i missbruket.  

I samband med den förhöjda toleransen finns en medvetenhet hos både skicklighetsspelarna 

och chansspelarana om vad spelandet gav för konsekvenser. Även om den finansiella jakten 

blir större och större, blir det aldrig aktuellt för skicklighetsspelarna att byta speltyp till något 

som kunde vara enklare, utan det finns fortfarande en förhoppning om att deras skicklighet i 

spelet kan lösa den rådande situationen vilket exemplifieras med följande citat från spelare 8. 

 

”Jag höll på med betting hela tiden. men jag höjde summorna på betting efter varje match. Alltså jag spelade flera bongar, 

eller tips varje dag. Där spelade jag på flera matcher om dagen. Alltså jag spelade från klockan 12 på dagen till klockan 22 

på kvällen på olika matcher” (spelare 8) 

 

I takt med den förhöjda toleransen och begäret av att spela är det nödvändigt att finna kreativa 

lösningar och lögner för att försöka upprätthålla sitt spelande, utan att bli avslöjad. Även om 

spelet resulterar i en vinst, finns ingen möjlighet att dela denna glädje med någon annan, då 

detta avslöjar deras spelmissbruk. Detta leder till en större och större ensamhet hos spelarna 

vilket i sin tur leder till ytterligare sämre psykiskt mående och självförakt. Nedan illustreras 

två citat taget från skicklighetsspelarna som beskriver hur den förhöjda toleransen skapade en 

större ensamhet och ett hemlighållande till spelet. 

 

”Om jag skulle tala om det för morsan när jag hade vunnit 18,1 miljoner, åka hem till henne och slänga upp pengarna på 

bordet. Det här vann jag igår kväll. Hon skulle tycka att jag var dum i huvudet. vart har du stulit dom där? /…./ Skulle jag 

tala om för en av mina bästa kompisar att jag spelat för runt 1 miljard, han skulle ju svimma. Han skulle tycka jag är dum i 

huvudet. Det är så, vet du inte vad det här med beroende är, då kan du inte uttrycka dig om det” (Spelare 7) 
 

”Jakten att vinna tillbaka pengarna var också ganska stora. Att man hade förlorat, dom skulderna man hade. Det blev mer 

och mer att nu måste jag vinna stort för att få rätsida på min ekonom/..../ Jag kände att pengarna inte räckte till och hur ska 

jag kunna dölja att jag spelar om jag inte kunde betala räkningarna. Utan hon måste betala mer, så då kände jag att jag 

måste göra någonting och då tog jag sms-lån/..../ Jag ville hålla på, jag ville inte sluta spela. jag ville hålla på så länge, så 

mycket som möjligt jag kunde, utan att min sambo visste om det.” (spelare 8) 

 

Den ovannämnda utvecklingen överensstämmer även med chansspelarna. Begäret och suget 

att spela blir större, vilket innebär att de försöker hitta lösningar för att inte avslöja sitt 

spelande för omgivningen. Till en början beskriver spelarna en pendling mellan 

bortförklaringar och en självmedvetenhet om sina problem vilket exemplifieras av 

nedanstående citat. 

 

”Jag såg det inte som ett missbruk. Jag såg det som jag hade tillfälligt pengaproblem kanske och inte att det hängde ihop 

med att jag spelade bort pengarna utan mer att jag hade haft otur då” (spelare 1) 
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”Någonstans så, varje enskilt tryck jag gör är potentiellt en vinst som gjorde att jag kunde säga upp mig eller gå ner till 50% 

eller. varje enskilt tryck är en jackpott eller vad man ska säga. Varje litet spel jag gör så finns det en chans att allt löser sig. 

Som jag inbillade mig, då löser sig allt om jag bara får den där vinsten så då är jag på banan igen”(spelare 3) 

 

 Dock blir de ekonomiska konsekvenserna till slut för stora för att ignorera, och skammen tar 

överhanden. Detta ökar risken för ett självskadebeteende, där spelarna börjar isolera sig från 

omgivningen i syfte att skydda dem från sig själv. Vardagen kretsar kring att försöka ljuga, 

manipulera och kontrollera alla brev, dokument eller annat material som kan ses som ett bevis 

på deras spelmissbruk. På detta vis kan de fortsätta spela i sin ensamhet, i en förhoppning om 

att betala tillbaka skulderna. Följande citat illustreras hur chansspelarna upplevde denna 

period. 

 

”Jag flyttade från [X-stad]  till en annan stad och resonerade för mig själv och sa till mina barn att jag ville ha lugn och ro 

men det var endast skammen som jag flydde ifrån. Jag ville inte att någon skulle blanda in sig i mitt liv. Jag skulle i den här 

världen bara själv. ”(Spelare 2) 

 

”Det var så illa så att jag till och med köpte en hund för att ha någon anledning till att åka hem på lunchen och titta i 

brevlådan. Istället för att ta dom 10.000 som den hunden kostade och betala alla skulder så går jag och köper en hund för 

10.000 ”(Spelare 4) 

 

”Det var helt fruktansvärt. Jag var först till brevlådan både på jobbet och i mitt hem. För att det blev ju påminnelser och jag 

fick ju betalningsanmärkningar och sånt.” (Spelare 5) 

 

5.3.3 Analys - Fas 2 

Under denna fas har de två grupperna börjat närma sig varandra i sina motiv till att spela. Den 

ekonomiska faktorn har blivit den centrala orsaken till spelandet, och de tidigare 

omständigheterna i form av underhållning eller flykt är utbytta mot ett starkt begär efter 

finansiell belöning.  Spelarnas beskrivning av förhöjd tolerans och starkare begär till spelet är 

nära förknippat med substansmissbrukares stimulans och längtan till drogen/alkohol 

(Robinson & Berridge 2003; Wölfling, Mörsen, Duven, Albrecht, Grüsser, & Flor, 2011) 

   Vad gäller den inre och yttre motivationen kan vi också se att både grupperna drivs av 

samma typ av motivation, närmare bestämt introjicerad reglering (Ryan & Connell 1989) som 

i jämförelse med extern reglering innehåller en högre grad av självbestämmande och syftar till 

att uppnå ett godkännande av självet och att undvika känslor av skuld, ångest och 

bestraffning. Den ekonomiska kompensationen har inneburit att båda grupperna försöker att 
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undvika ett personligt misslyckade, och engagemanget och försöken att inte bli avslöjad 

grundar sig i att inte behöva konfronteras av varken sig själv eller omgivningen.  

  Vad gäller det sociala sammanhanget har chansspelarna redan under fas 1 valt att spela i 

ensamhet.  I takt med den introjicerade regleringen (Ryan & Connell, 1989) tar även 

skicklighetsspelarna större avstånd från den sociala kontexten. Släktskapet (Deci & Ryan, 

1985) börjar sakta men säkert försvinna då spelarna finner sig själv ensamma i sin 

problematik utan något kamratskap, tillhörighet eller acceptans från omgivningen. 

   Under denna fas försöker båda grupperna stundtals få tillbaka kontrollen. Denna motivation 

kan tolkas som identifierad reglering (Deci & ryan, 2000) då dem agerar utifrån ett personligt 

värde om att ingen i sin omgivning bör komma till skada. Dock är det aldrig någon fråga om 

att försöka konfrontera deras interna reglering som vid det här laget är präglat av 

okontrollerade impulser och affekter, utan de försöker snarare finna en extern och social 

kontroll genom att skaffa mer pengar i syfte att betala tillbaka sina skulder. Det är endast 

fokus på den ekonomiska kompensationen och belöningen hos båda grupperna, och de väljer 

medvetet eller omedvetet att ignorera deras destruktiva beteendemönster.  

   Beträffande skicklighetsspelarna ser vi också att illusionen av kontroll (Langer, 1975) 

fortfarande finns kvar under denna fas, vilket gör det mer påtagligt att dessa spelare försöker 

finna bortförklaringar till sitt spelande. På grund av spelets uppbyggnad och tidigare 

upplevelser finns tron på att deras skicklighet kan lösa den ekonomiska krisen.  

 

5.4 Fas 3 - Förlust av kontroll och vändpunkt 

Den tredje och sista fasen presenterar den svåraste tiden hos spelmissbrukarna. Under denna 

fas är likheterna påtagliga hos båda grupperna. Deras försök att återfå kontrollen genom att 

betala tillbaka är inte längre möjligt och de ser inte längre någon utväg ut från spelmissbruket, 

utan både förväntar sig och förbereder sig på att bli avslöjade av omgivningen. Eftersom alla 

spelare inte längre har ett spelmissbruk idag presenteras även vad som fick dem att sluta spela 

och vilka faktorer som var avgörande. Under denna fas har jag valt att sammanfatta spelarnas 

utsagor genom Likgiltighet inför pengar och självbild och Praktiska tips och Stöttning som 

subteman. 



 43 

 

5.4.1 Likgiltighet inför pengar och självbild 

Efter att ha misslyckats med att betala tillbaka skulderna sugs spelarna längre in i missbruket. 

Båda grupperna har svårt att beskriva deras tankar och resonemang under denna period mer 

än att de beter sig som maskiner eller robotar. Nu spelar de endast på rutin, utan något syfte 

att betala tillbaka eller få kontroll över situationen. De spelar för spelandets skulle och flykten 

från omvärlden blir om möjlig ännu mer påtaglig.  

   I detta skede är också toleransen så pass hög att de varken känner någon spänning eller 

stimulans av att spela, utan istället upplever en starkare ångest då de vet att även dessa belopp 

skulle försvinna. Nedan följer tre utdrag från intervjuerna som illustrerar spelarnas likgiltighet 

till pengar och uppgivenhet till den rådande problematiken. 

 

”Jag tänkte bara att jag skulle skaffa pengar att spela. Inte för att lösa min ekonomi. Någonstans visste jag att även om jag 

vann mycket pengar så spelade jag bort dom också/..../men jag ville inte har någon jättestor vinst för då blev ångest ännu 

större av att man spelade bort den sen. Och när man spelar så är det ju inte pengar, utan det är bara siffror på en skärm” 

(spelare 1) 

 

”Jag märkte samtidigt att jag håller på att förvandlas till en annan människa. Alla dom här grundläggande värderingarna 

som jag hade, dom försvann, eller höll på att försvinna bit för bit. Jag höll på att förvandlas till en maskin/..../ . Under de här 

promenadtiderna som var en halvtimme kunde jag vinna en kvarts miljon och slutet av den där halvtimmen kunde jag förlora 

hela den där kvartmiljonen och kanske 50.000 eller 100.000 som jag hade själv” (spelare 2) 

 

”Med tiden när man hade börjat spela lite mer intensivt så att säga, då var det ju mer att spela för spelandets skull. Och det 

var väl inte det bästa, optimala livet precis/..../ man brydde sig inte om värdet på pengar, utan man bara spelade och 

spelade” (spelare 6) 

 

Denna likgiltighet och hopplöshet resulterar i att fyra av spelarna gör självmordsförsök och 

två spelare planerar att göra självmord. En bidragande orsak till detta är att det helt enkelt inte 

finns några pengar kvar att spela för samt att skulden och skammen är för stor att hantera. De 

upplever att det inte längre finns någon utväg ur sitt spelmissbruk samtidigt som spelet varken 

ger någon stimulans eller kompensation för tidigare förluster. Med tanke på hur många som 

har kommit till skada på grund av deras egna beteende, är de fast beslutna om att deras 

omgivning skulle klara sig bättre utan dem. De nedanstående citaten är framtagna från tre 

spelare som inte längre tycker att livet var värt att leva. 

 

”Jag har suttit med en pistol i munnen och funderat på att ta livet av mig nere i [X-land] för att jag mådde så dåligt” 

(spelare 7) 
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”Tillslut hade jag inga pengar att spela för och då visste jag inget annan utväg än att försöka ta mitt liv helt enkelt/..../Jag 

bara bestämde mig på morgonen att jag ska ta mitt liv” (spelare 4) 

 

”Jag ska ju säga att den dalade på slutet. Jag nådde väl en topp där, sen hjälpte ju ingenting, men då var jag ju så fast i det 

beteendet och tron att det skulle hjälpa och det är så svårt att förklara men man tänker inte utan man bara gör/..../Jag hade 

ingen annan plan än att jag ville dö” (spelare 5) 

 

5.4.2 Praktiska tips och stöttning 

Vändpunkten för alla spelarna kan sammanfattas i två olika steg; vad som får dem att väckas 

från den tidigare likgiltigheten samt vad som får dem att sluta spela. 

   För majoriteten av spelarna börjar vändningen komma tack vare deras anhöriga, antingen 

genom avslöjade eller skammen gentemot dessa personer. Spelare 6 och spelare 8 blir 

avslöjade av sin sambo respektive förälder vilket blir startskottet för att söka behandling. 

Resterande spelare lyckas själva inse att deras beteenden inte längre kan fortgå och genom att 

de självmant berättade för sina barn, föräldrar eller partners började deras 

rehabiliteringsprocess. Beskrivningen av vändpunkten illustreras genom följande tre citat. 

 

”ja, det var ju när jag fick ett ultimatum av mitt ex så att säga och att barnen tyckte att jag aldrig var hemma/..../ Tillslut 

hade pengarna varit slut och då hade jag nog fan hållit på med något kriminellt skulle jag tro för att lösa. Det var ju jättebra 

att hon ställde det där ultimatumet” (spelare 6) 

 

”Där låg det ett brev från ett kreditbolag som hon (föräldern) öppnade och såg att det var en kredit/..../ hon märkte att jag 

ljög för henne för att jag blev jättenervös. Men efter lite samtal så sa jag att jag har fastnat i spel igen. men då sa jag också 

att jag är sjuk och jag behöver hjälp för att klara mig ur det här.”  (spelare 8) 

 

”jag hade tur som jag sa tidigare. Jag hade tur att jag hade en familj som kunde vara.... min bror och mina barn tvingade 

mig tillslut helt enkelt. Eller har gjort så att jag har förstått att jag är sjuk och jag behöver professionell hjälp. Jag klarar 

inte av det här själv. Om det skulle fortsätta så här ett tag till så skulle jag ta mitt liv.” (spelare 2) 

   

Den enda spelare som inte har någon koppling till sina nära anhöriga är spelare 5 vars utsaga 

presenteras i följande citat. Denna spelare har tidigare blivit både avslöjad och fått en 

sjukdomsinsikt, men lyckas söka hjälp utan omgivningens stöttning eller påtryckningar.  För 

denna spelare är det ingen speciell händelse eller situation som hade bidragit till ett icke-

spelande, utan det handlar snarare om att hitta rätt sorts behandling för att behandla hennes 

psykiatriska tillstånd.  

 

”Då sa jag det, jag tror jag har PTSD komplex och dissociation. Och dom sa jaa, det har du/.../ Terapin har ju gått ut på att 

jag försökt minnas delar av övergreppen och kunna prata om dom. Sen omvandla dom till ett vanligt minne. För det är vad 
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jag har kunnat gjort sen, att har jag kunnat haft en dialog med mig själv. Lägga skam och skuld där den hör hemma och så 

vidare” (spelare 5) 

 

Alla spelare kommer i kontakt med olika stödgrupper och/eller genom terapi. Kognitiv 

beteendeterapi eller psykodynamisk terapi upplevs vara till stor hjälp, då dem får gå till botten 

med deras latenta beteendemönster som har legat till grund för spelmissbruket vilket 

illustreras av nedanstående citat från spelare 8. Spelarna upplever även att konkreta och 

praktiska tips för att hålla sig ifrån spelet är avgörande såsom restriktioner till att besöka olika 

spelsajter. Spelare 5 beskriver nedan om portionerade utbetalningar från socialtjänsten som en 

av lösningarna.  

 

”Sen så började jag en KBT-behandling i [X-stad]. Jag fick väldigt mycket lärdom. Där fick jag börja bearbeta dels min 

pappas död lite också, och dom beteendena som jag hade vant in mig, jobbade på mitt självförtroende, självkänsla/..../ Det 

var det jag behövde, lära känna mig själv” (spelare 8) 

 

”Så att idag har jag ju hjälp av soc. Med förmedlingshjälp så att jag ut pengar portionerade och det känns jätteskönt. Ja men 

jag vet att om jag trillar dit då får jag pengar efter en vecka. SÅ då kör jag inte en hel månad i botten om det skulle bli så 

illa” (spelare 5) 

 

5.4.3 Analys - Fas 3 

På samma sätt som i fas 2, innehåller denna fas liknande erfarenheter hos båda grupperna och 

återigen går det att hänvisa spelmissbrukarnas beteenden med tidigare missbruksforskning.     

   Den förhöjda toleransen hos spelarna har till slut nått ett maximum vilket har inneburit att 

spelet och belöningen inte längre tillför någon tillfredställelse, vilket liknar utvecklingen hos 

substansmissbrukare (Leeman et al. 2009).  Studier om substansmissbrukare har lyckats 

observera beteendeförändringar såsom bland annat apati (Verdejo-García et al. 2006), vilket 

även går att applicera i denna studie. Likgiltigheten och hopplösheten är total i den 

bemärkelsen att många av spelarna inte finner någon anledning till att fortsätta leva.  

   Spelarnas beskrivningar av att de agerar som maskiner eller robotar kan likställas med vad 

Deci & Ryan (2000) kallar amotivation, vilket är ett tillstånd där varken yttre eller inre 

motivation är närvarande hos individen. Motivationen hos skicklighetsspelarna och 

chansspelarna hade först förändrats från en nödvändighet/underhållning till ekonomisk 

kompensation, men har i detta skede helt och hållet försvunnit från båda grupperna. Deci & 

Ryan (2000) menar att en fundamental faktor för att människor skall kunna finna motivation 

till olika utmaningar är att personen i fråga uppfattar utmaningen som överkomlig eller 
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tillräckligt realistisk. I detta skede ser spelarna ingen möjlig utväg från sitt missbruk och de 

har svårt att beskriva några tydliga resonemang om varför de fortsätter att spela, utan 

beskriver istället hur ologiskt och dumdristigt deras beteende är. Den ekonomiska belöningen 

ger endast mer ångest då de vet att även dessa pengar skulle försvinna men trots detta 

fortsätter de att spela. Flykten, som hade sammanfört både grupperna under fas två, har blivit 

ännu djupare i detta skede.  

    På vilket sätt lyckas spelarna bryta amotivationen och istället konfronteras inför sina 

anhöriga och påbörja omvandlingen?  Utifrån SDT kan detta tolkas genom en övergång från 

amotivation till identifierad reglering och slutligen internaliserad reglering (Deci & Ryan, 

1985). De specifika händelserna och situationerna som spelarena uttrycker som vändningen 

handlar inte om vilka konsekvenser spelet orsakar gentemot sig själv, utan snarare hur spelet 

ger konsekvenser till sina närmaste anhöriga. Det destruktiva beteendet som innebär ett 

irrationellt handlande, byts ut mot logiska resonemang som är starkare än begäret och flykten 

till spelet. Risken att förlora sina barn eller sin partner väger tyngre vilket i sin tur ger dem 

chansen att konfrontera, identifiera och omfamna sina personliga värderingar.  

   Den identifierade reglering som uppmärksammar individens personliga värderingar var 

även aktuellt under fas 2, då spelarna försökte återfå kontrollen genom att betala skulden 

genom att fortsätta spela. Skillnaden under denna fas är att spelarna flyttar fokus från 

ekonomi till beteende, vilket resulterar i en tydligare sjukdomsinsikt. Med hjälp av ett 

ultimatum och en stöttning från sina nära anhöriga lyckas dem separera spelet med deras 

person, och själv inse att spelet inte tillhör deras identitet. Detta ligger sedan till grund för att 

spelarna kan känna en tillhörighet och släktskap till omgivningen. Under fas 2 försökte 

spelarna uppfylla sina personliga värderingar i ensamhet och i hemlighet, till skillnad från 

denna fas då dem tar kontakt med sina närmaste anhöriga.  

    Den identifierade regleringen som beskriver deras förmåga att bryta ensamheten, utvecklas 

så småningom till internaliserad reglering hos spelarna, vilket är den mest autonoma formen 

av yttre motivation. Detta tillstånd kännetecknas med den inre motivationen på många delar, 

men skall fortfarande ses som yttre motivation eftersom spelarna vid det här laget har bestämt 

sig för att uppnå resultat och förändring på sitt beteende snarare än för deras inneboende 

njutning eller nöje (Deci & ryan, 2000). 

    Undantaget gäller spelare 5, som får erfara ett flertal ultimatum från sin familj, men trots 

detta behövs terapi för att sätta stop på sitt spelmissbruk. Denna spelare beskriver både en 

identifierad och internaliserad motivation under spelmissbruket, men då denna spelare bär på 
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en psykiatrisk diagnos i form av PTSD och samtidigt inte får någon stöttning hos sina nära 

anhöriga, är det därför nödvändigt att denna spelare får mer omfattande insatser. 

 

6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens huvudresultat i relation till syfte, frågeställningar och 

tidigare forskning. Avslutningsvis reflekteras kring studiens styrkor och begränsningar, samt 

implikationer för behandling av spelmissbrukare och behovet av vidare forskning. Studien har 

sökt besvara om det finns några skillnader och likheter i hur skicklighetsspelare och 

chanspelare beskriver deras erfarenheter och upplevelser av vara spelmissbrukare 

6.1 Huvudresultat 

Utifrån resultatet har studien kunnat bekräfta att det finns i huvudsak två olika speltyper vilka 

är skicklighetsspel och chansspel, vilket stämmer överens med vad tidigare studier har 

kommit fram till Lindridge, Beatty & Northington (2017). Dessa två speltyper definierades 

beroende på spelarnas upplevelser av spelet där den förstnämnda kunde karaktäriseras av 

strategi, matematik och förkunskap medan den sistnämnda istället innehöll element av tur och 

tillfälligheter 

   Vidare har spelarnas utsagor påmint om varandra gällande narrativet, vilket har bidragit till 

att resultatet har kunnat strukturerats i tre olika faser som har beskrivit processen från att de 

började spela och hur de senare utvecklade ett spelmissbruk. Genom denna uppdelning har 

spelarnas berättelser kunnat struktureras utifrån deras motiv till varför de började spela, samt 

hur detta förändrades i takt med utvecklingen av spelmissbruket.  Dessa faser har inte 

uppmärksammats i tidigare forskning om spelmissbruk, vilket till stor anledning har berott på 

att de i synnerhet har undersökt personer som redan har ett spelmissbruk, och har därför 

endast studerat en specifik fas. Med hjälp av denna struktur har spelarnas utsagor både kunnat 

tolkats i detalj genom att titta specifikt på de olika faserna, men även kunnat analyserats i sin 

helhet, och på så vis upptäcka mönster och framförallt likheter och skillnader mellan de olika 

speltyperna. 

   Den största skillnaden mellan de två grupperna visades under fas 1 där spelarna beskrev 

deras motiv och relation till spelet. Likt tidigare forskning har indikerat, tyder föreliggande 

studie på skillnader utifrån inre och yttre motivation hos båda grupperna (Deci & Ryan 2000). 

Skicklighetsspelarna upplevde i större utsträckning att spelet tillförde ett nöje, förhöjd 

självkänsla och social stimulans vilket indikerade på uppnådd autonomi.  Chansspelarna å 
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andra sidan uppvisade en starkare yttre motivation och extern reglering då de kände sig 

pressad av omgivningen vilket bidrog till att den ekonomiska belöningen och 

verklighetsflykten var i huvudfokus.       

   Dock har denna studie även tillfört ytterligare en dimension som visar hur dessa skillnader 

inte är befästa mellan grupperna, utan förändras och sammanlänkas över tid. Med hjälp av 

uppdelningen av de olika faserna har denna studie kunnat precisera när den interna 

motivationen var aktuell för skicklighetsspelarna, men att den trubbades av och försvann ju 

mer de spelade vilket kunde visas i fas 2 och fas 3.  

    Illusionen av kontroll (Langer, 1975) var endast aktuell hos skicklighetsspelarna, då de 

upplevde och strävade efter att kunna bemästra spelet och sina motståndare, vilket stämmer 

överens med tidigare forskning som jämfört illusionen av kontroll mellan de olika speltyperna 

(Lindridge, Beatty & Northington (2017). Vad som även kom fram i denna studie var att det 

inte endast var spelaren själv som skapade denna uppfattning om spelet. Spelarna betonade att 

den sociala kontexten hade en stor innebörd för att fortsätta spela och uttryckte spelet som en 

mötesplats att samlas kring. Den sociala kontexten bidrog till en kultur där en vinst gav status 

med anledning av tron om att deras personliga förmåga var avgörande. Med andra ord bör 

denna illusion av kontroll inte endast definieras som att skicklighetsspelarna endast har en 

övertygelse om att de kan förutspå eller påverka resultatet. De har snarare en förhoppning av 

kontroll, då en vinst kan med hjälp av det sociala sammanhanget resultera i bekräftelse, 

berömmelse och bättre självkänsla. Detta är viktigt att betona, då tidigare studier som har 

kommit fram till spelarnas irrationella resonemang beträffande deras kontroll över spelet, 

enbart hänvisar till kognitiva begräsningar och brist på beslutsförmåga (Bechara et al., 1994) 

    Likheterna mellan de två olika grupperna var tydliga, framförallt under fas 2 och 3 som 

beskrev utvecklingen till ett spelmissbruk, vilka konsekvenser spelet fick och hur spelarna 

hanterade detta. Under dessa två faser gick det också att finna tydliga liknelser med annat 

missbruk, såsom substansmissbruk. Båda grupperna beskrev först och främst hur toleransen 

till spelet ökade i takt med mer frekvent spelande. Detta uttrycktes både genom högre 

insättningar och mer långvarigt spelande. Den förhöjda toleransen och jakten på den 

ekonomiska belöningen kan översättas till substansmissbrukarens jakt och tolerans för alkohol 

eller droger, och på detta vis stödjer denna studie även tidigare forskning som har funnit 

likheter mellan spelmissbruk och annat missbruk (Bozarth, 1990; Koob & Bloom, 1998; 

Volkow & Fowler, 2000). Spelarnas beskrivning av kickar och spänning indikerade på hur 

missbruket utvecklades kognitivt, vilket också stämmer överens med vad van Holst et al 

(2018) kom fram till gällande förhöjda dopaminnivåer.  
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    Gällande personliga karaktärsdrag menade Petry, (2001) och Leeman et al (2009) att låg 

impulsförmåga var en märkbar egenskap bland spelmissbrukare. Detta påstående får även 

stöd i denna studie, även om det var mer märkbart bland chansspelarna. Dock är det värt att 

notera att båda grupperna hade förmågan att spela om pengar sporadiskt under tidigare år, 

vilket indikerade på att båda gruppernas impulsförmåga var under kontrollerade former innan 

spelmissbruket. När chansspelarna sedan började utveckla sitt spelmissbruk genom 

spelmaskiner uttryckte de spelets enkelhet och hur snabbt det gick att spela, vilket pekar på 

hur denna speltyp kunde tillfredsställa deras låga impulskontroll. Tolkningen av detta blir 

därför att vi inte kan fastslå antagandet om att chanspelarna besitter lägre impulskontroll 

innan de börjar utveckla ett spelmissbruk, utan att det är snarare speltypen, och i det här fallet 

spelmaskiner, som skapar den låga impulskontrollen på grund av spelets utformning.      

    Skicklighetsspelarna betonade å andra sidan deras personliga förmåga till strategi och 

tålamod i spelet vilket gjorde dem ointresserade av enklare spel som gick snabbt, vilket 

stämmer överens med tidigare upptäckter (Anderson & Brown 1984; Mayer et al. 2000). 

Detta visar prov på hur skicklighetsspelarna hade bättre impulskontroll under fas 1, men att de 

blev sämre med tiden, då jakten och toleransen blev mer påtaglig. När den ekonomiska 

belöningen och kickarna tog över, blev också impulserna starkare och starkare, och på så vis 

kunde skicklighetsspelarnas låga impulskontroll sammanlänkas med chansspelarnas under fas 

2 och 3.    

     Beträffande samsjukligheten mellan alkohol/droger och spelmissbruk (Socialstyrelsen, 

2015) uttryckte spelarna ingen kombination av spel om pengar och intag av alkohol eller 

droger, varken innan, under eller efter spelmissbruket. Dock finner studien stöd i vad tidigare 

forskning har kommit fram till gällande samsjuklighet i form av psykiatrisk problematik 

(Bark et al., 2005; Beninger et al., 2003: Goudriaan et al, 2005), dock endast hos 

chansspelarna. Framförallt spelare 4 och 5 hade upplevt destruktiva hemförhållanden vilket 

hade utvecklats till både ett självskadebeteende samt posttraumatiskt stressyndrom, vilket kan 

tolkas som en bidragande orsak till deras spelmissbruk i vuxen ålder. Även om resterande 

chansspelare inte kunde fastställas med en psykiatrisk diagnos, upplevde de en psykisk ohälsa 

med anledning av att den rådande livssituationen i form av ensamhet, tristess eller plötsliga 

motgångar i livet. Gemensamt för chansspelare var också att de hanterade denna utsatthet 

genom att fly från verkligheten, och på så vis finna kontroll och ro i tillvaron, vilket stämmer 

överens med tidigare studier gällande chanspelare (Linnet, Thomsen, Møller & Callesen, 

2010).  
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   Då samsjukligheten, verklighetsflykten och låg impulskontroll var tydligare hos 

chansspelarna under fas 1, visar det prov på hur denna grupp också påminner om 

substansmissbrukare, både vad gäller kognitiva aspekter och beteendemönstret.  

   Till skillnad från chansspelarna, beskrev skicklighetsspelarna ingen psykiatrisk problematik, 

och inte heller någon verklighetsflykt under fas 1.  Då dessa spelare drevs av en inre 

motivation (Deci & Ryan) hade spelet till en början endast ett underhållningsvärde, där den 

sociala gemenskapen stod i centrum. Gemensamt för alla skicklighetsspelare var att poker, 

vadslagning och roulett gav en förhöjd självkänsla, mycket tack vare det sociala 

sammanhanget som i sin tur gav status och berömmelse. Dock utvecklades spelet till större 

psykisk ohälsa och verklighetsflykt i takt med förhöjd tolerans och högre insättningar vilket 

kunde visas i fas 2 och 3.  

6.2 Implikationer 

Denna studie har kompletterat tidigare arbeten som har sökt finna förståelse kring 

spelmissbrukares upplevelser och erfarenheter. Med hjälp av studiens syfte och 

frågeställningar har denna studie fokuserat på om det finns några likheter och skillnader inom 

gruppen spelmissbrukare genom att titta på olika speltyper. Då resultatet visade störst skillnad 

mellan de olika speltyperna under fas 1, kan denna studie vara till användning för att utveckla 

strategier för att behandla olika typer av spelmissbrukare.  

    Bland skicklighetsspelare kan exempelvis en behandling fokusera på spelarens 

umgängeskrets och hans/hennes vana av att umgås med sina vänner genom spelet vilket kan 

vara svårt att bryta. Konsekvenserna av att spela om pengar döljer sig i spelarens 

tävlingsinstinkt och underhållning och jakt på berömmelse vilket i sin tur kan utveckla ett 

missbruksbeteende som är svårhanterbart. Genom att arbeta för att hantera grupptryck och 

förhindra normaliseringen av spel om pengar finns möjligheten att bryta den negativa trenden 

och på så vis undvika ett spelmissbruk.  

    I kontrast till skicklighetsspelarna uppvisade chansspelarna en tydligare utsatthet i form av 

ensamhet och psykisk ohälsa, och spelet blev snarare en konsekvens av detta då de fick 

möjlighet att fly från vardagen och den rådande livssituationen. Behandlingen hos dessa 

individer kan istället handla om bakomliggande faktorer och mekanismer som antingen 

härstammar från tidiga barn- eller ungdomsår, eller plötsliga händelser som har inträffat. Med 

andra ord handlar det inte bara att behandla spelmissbruket i sig, utan även identifiera och 

uppmärksamma de händelser som föranledde till spelmissbruket.  
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   Gemensamt för båda grupperna var att spelarnas motivation till att välja chansspel eller 

skicklighetsspel grundade sig mindre i den ekonomiska belöningen, utan härstammade 

snarare i att de trodde att vinsten kunde generera i ett bättre välmående och självkänsla. Med 

andra ord finns det en möjlighet att dessa spelare kan vara motiverade till att spela spel som 

inte involverar pengar om det kan medföra liknande önskad effekt.  

   På frågan om spelmissbruk bör behandlas på liknande sätt som substansmissbruk, har denna 

studie visat att beroende på vilken fas en spelmissbrukare befinner sig i, och vilken speltyp 

som konsumeras, kan en behandling skilja sig åt. Dock finns det inte underlag för att hävda att 

en behandling bör se olika ut när spelarna väl har etablerat sitt missbruk, med hänvisning till 

fas 2 och 3. De visade istället fler likheter med substansmissbrukare, vilket indikerar på att de 

båda missbruken kan få samma typ av behandling under dessa faser.  Dock är det värt att 

notera elementet av illusionen av kontroll hos skicklighetsspelarna, som hitintills inte har fått 

samma genomslagskraft i forskningen hos substansmissbrukare. Med andra ord finns det 

anledning att hävda att en behandling som tar hänsyn till illusionen av kontroll skulle vara 

applicerbar hos framförallt skicklighetsspelare.  

   Denna studie kan även vara av vikt för att förebygga spelmissbruket på policynivå gällande 

regler för spelreklam. Dagens spelreklamer från framförallt de utländska bolagen triggar 

skicklighetsspelare beträffande strategi och kontroll, och chanspelare triggas mer av 

ekonomisk belöning och jackpotts. Det är därför nödvändigt att inte bara uppmärksamma 

omfattningen och ökningen av spelreklamer, utan även titta på hur dessa spelreklamer 

framställs och triggar olika spelmissbrukare. 

   Avslutningsvis har denna studie även uppmärksammat att spelbolagens information om 

spelandets risker ej har varit tillräckliga. Stöttningen från de olika spelbolagen var aldrig 

omnämnda från spelarna själv, utan den hjälp de fick kom snarare från nära anhöriga och 

stödgrupper. Detta indikerar på att spelbolagens ansvar och regleringar som strävar mot ett 

konsumentskydd ej är tillräckliga, utan bör ses över och eventuellt anpassas beroende på 

vilken speltyp som är aktuell. 

    

6.3 Förslag på vidare forskning 

Denna studie lämpar sig till ett flertal framtida forskningsområden. Studien har inte tagit 

hänsyn till anhörigas upplevelser av spelmissbruket, och inte heller undersökt hur anhörigas 

hanterande och bemötande mot spelmissbrukaren kan påverka både missbrukets omfattning 

och även valet av speltyp. Även om destruktiva hemförhållanden och psykisk ohälsa indikerar 
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på att individer är mer benägna att dra sig till chansspel, behövs det fler studier som kan 

bekräfta detta påstående. 

    Vidare har denna studie endast fokuserat på spelmissbrukare bland den svenska 

befolkningen, och sökt svar på deras motivation till att spela och hur detta utvecklade ett 

spelmissbruk. Det är även nödvändigt att studera skillnader inom motivation mellan olika 

kulturer, subkulturer eller nationaliteter. Denna studie har inte heller försökt redovisa 

resultatet utifrån kön, ålder eller socioekonomisk status. Alla dessa aspekter kan påverka både 

valet av speltyp och utveckling till spelmissbruk och studier som är relaterade till dessa typer 

av frågeställningar skulle vara betydelsefulla för framtida forskning om spelmissbruk. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 

 

Förfrågan om att delta i en studie som undersöker personers erfarenhet av spelmissbruk 

och val av speltyper 

 

Mitt namn är Hans Fagerström och studerar socialt arbete på avancerad nivå via Umeå 

Universitet. Jag kommer att genomföra en magisteruppsats under hösten 2018, som fokuserar 

på personers erfarenheter och upplevelser av att ha utvecklat ett spelmissbruk eller 

spelberoende. 

    Sedan 1 januari 2018 har svensk lagstiftning utökat ansvaret hos socialtjänsten och hälso- 

och sjukvården till att vårda personer som lider av spelmissbruk eller har en förhöjd risk att 

drabbas av spelmissbruk eller spelberoende. Dock är kunskapsstödet för behandling av 

spelmissbruk och spelberoende begränsat enligt Socialstyrelsen, vilket kommer innebära stora 

utmaningar för den offentliga sektorn att bistå med rätt typ av vård.  

    Forskningen på området har tenderat att generalisera hela gruppen spelmissbrukare och 

spelberoende då studier har jämfört denna grupp med substansmissbrukare. 

Med anledning av att det finns olika speltyper som exempelvis spelmaskiner, vadslagning, 

lotterier och poker finns det anledning att undersöka om det finns mindre grupper inom 

spelmissbruk och spelberoende som föredrar en speltyp framför en annan. Jag vänder mig 

därför till er verksamhet för att få kunskap om era erfarenheter av spelmissbruk och val av 

speltyp. 

    Som underlag till studien kommer enskilda intervjuer att genomföras och analyseras under 

hösten 2018. Det är av stor vikt att intervjun sker i en ostörd och trygg miljö, på en tid och 

plats som intervjupersonen själv bestämmer. Intervjun kommer att spelas in samt skrivas ut i 

text, och svaren kommer då att anonymiseras. Ingen obehörig kommer att få ta del av 

materialet, som kommer att förvaras inlåst och enbart vara tillgängligt för mig som genomför 

studien. Allt intervjumaterial kommer att förstöras när uppsatsen har blivit godkänd av 

examinator. 

 

Resultatet kommer att presenteras i en magisteruppsats i januari 2019, och vid intresse finns 

möjligheten att ta del av studien. 

 

Deltagandet är frivilligt och personen som intervjuas kan när som helst under och efter 

intervjun välja att avbryta sin medverkan, utan att behöva motivera sitt val. 

  

Härmed frågar jag om er verksamhet som har erfarenhet av spelmissbruk eller spelberoende 

vill delta i studien. Intervjun beräknas ta 60 minuter och om det finns intresse av att delta eller 

har några frågor som rör studien är ni välkommen att kontakta mig eller min handledare, 

Mattias Strandh. 

 

Hans Fagerström                                 Mattias Strandh 

Socionomstudent                                Professor i socialt arbete 

fagerstromhans@gmail.com              mattias.strandh@umu.se 

072-240 61 88                 090-786 51 95 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Bakgrund och Debut 

- Hur gammal var du när du började spela? 

- Hur var ditt liv innan du började spela?  

- Kan du minnas hur allt började? 

- Vad ansåg du då som drev/väcktes hos dig? Känslor, motiv? 

- Vilka typer av spel spelade du i början? Hade du något favoritspel? Varför just dessa? 

- Märkte du någon förändring hos dig själv när du började spela?  

Utveckling 

- Hur utvecklades ditt spelande de första månaderna/åren? 

- Var det fortfarande samma sorts driv som fick dig att fortsätta? 

- Förändrades valet av speltyper? Varför det? 

- Vad fick dig att må bra av att spela? 

- Kan du komma ihåg vad som fick dig att fortsätta att spela? 

- När började du inse att det blev ett problem? Var det någon specifik 

situation/situationer? 

- Vad tror du fick dig att fortsätta spela trots att du kunde se de negativa 

konsekvenserna? 

 

Kompletterande frågor beträffande Self-determination Theory: 

Autonomi: 

- Nu när du ser tillbaka på ditt spelmissbruk, hur mycket tror du att omgivningen 

påverkade dig att börja spela, och att du fortsatte? 

- Om inte, anser du att det endast var dina behov av att spela som orsakade missbruket? 

- Kände du dig på något sätt tvingad att spela? 

Kompetens: 

- Hur kompetent upplevde du dig själv av att spela när du exempelvis vann? 

- I jämförelse med andra som spelade, ansåg du dig själv som en duktig spelare? 

- Upplevde du att du genom spelandet, ville bevisa något?  

- Hur mycket ansträngning lade du ner på att bli bättre? 

- Utöver att du vann pengar, var det något annat som du fick av att spela? 

Samhörighet 

- Skulle du säga att spelandet var en social aktivitet? 

- Förändrades din umgängeskrets under perioden du spelade?  

- Vad tillförde dem?  

- Hur väl trivdes du med denna umgängeskrets? 

 

Vändpunkten:  

- Kan du berätta för mig om vändpunkten. Vad fick dig att börja sluta?  

- (om personen försökt sluta tidigare men inte lyckats) Vad fick dig att sluta denna 

gång, som inte hade fungerat förut? 
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